PRAVILNIK
o djelovanju Fonda za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata ''Gordan Čačić''

Članak 1.
Utemeljuje se Fond za stipendiranje izvrsnih učenika i učenica (u daljnjem tekstu: ‘učenika’) srednjih škola
grada Zagreba koje surađuju na Rotary International Youth Service projektima te drugih srednjih škola s
područja Republike Hrvatske, kao i studenata i studentica (u daljnjem tekstu: ‘studenata’) na nekom od
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji su prethodno bili stipendisti ili stipendistice Kluba (u daljnjem tekstu:
„stipendisti“), u daljnjem tekstu „Fond“ ili Fond „Gordan Čačić“.
Sredstvima Fonda upravlja Upravni odbor Fonda kojeg imenuje Rotary klub Zagreb Centar iz redova svojih
članova, na vrijeme od tri godine.
Upravni odbor Fonda ima najmanje pet članova koji među sobom biraju predsjednika. Mandat Upravnog
odbora traje tri godine, a mandat predsjednika Upravnog odbora Fonda također traje tri godine, uz
mogućnost ponovnog izbora na još tri godine.
Upravni odbor Fonda donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih članova.

Članak 2.
Upravni odbor Fonda sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor Fonda daje Klubu
obrazložene prijedloge odluka vezanih za rad Fonda (broj stipendija, kriteriji izbora stipendista, posebni
uvjeti natječaja, izbor stipendista, izbor stipendista kome se dodjeljuje nagrada za izvrsnost i dr.), a
sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Izvješće o radu Upravnog odbora Fonda podnosi članovima Rotary kluba Zagreb Centar Predsjednik
Upravnog odbora Fonda najmanje jednom godišnje.
Članak 3.
Sredstva Fonda formiraju se iz sredstava Rotary kluba Zagreb Centar, u okviru godišnjeg proračuna te
dodatnih sredstava prikupljenih humanitarnim akcijama, putem donatora, sponzora i na drugi prikladan
način.
Članak 4.
Iz sredstava Fonda dodjeljuju se svake rotarijanske godine stipendije za razdoblje od 10 mjeseci trajanja
školske godine (od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine). Broj stipendija ovisi o osiguranim i
predvidivim sredstvima Fonda. O broju stipendija za svaku godinu odlučuje Rotary klub Zagreb Centar na
temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odbora Fonda.
Stipendija koja se dodjeljuje nosi naziv: Stipendija Rotary kluba Zagreb Centar ''Gordan Čačić''

Članak 5.
Najkasnije do 15. lipnja svake kalendarske godine Upravni odbor Fonda podnosi Skupštini Rotary kluba
Zagreb Centar Izvješće o realizaciji stipendija za tekuću školsku godinu, financijskim sredstvima u Fondu
te planovima te daje prijedloge za stipendiranje u narednoj školskoj godini, kao i kriterije vrednovanja
prijava na natječaj. Upravni odbor Fonda je s tim podacima dužan i elektronskim putem upoznati sve
članove kluba najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
Upravni odbor Fonda je nije ovlašten tijekom godine vršiti preraspodjelu novčanih sredstava u okviru
godišnjeg proračuna. U slučaju potrebe za bitnim preraspodjelama novčanih sredstava Upravni odbor
Fonda dužan je zatražiti odobrenje Rotary kluba Zagreb Centar.
Članak 6.
Uvjeti za dodjelu stipendija određuju se ovim Pravilnikom i natječajem kojeg raspisuje Upravni odbor
Fonda u ime Rotary kluba Zagreb Centar.
Natječaj se raspisuje svake kalendarske godine krajem kolovoza, a najkasnije 1. rujna, a do 20. rujna.
Odluku o izboru stipendista donosi Rotary klub Zagreb Centar na prijedlog Upravnog odbora Fonda
najkasnije do 15. listopada iste godine.
Natječaj se objavljuje putem oglasnih ploča srednjih škola opisanih u članku 1. ovog Pravilnika, na Internet
stranicama Rotary kluba Zagreb Centar i Rotary Distrikta 1913 te na drugim dostupnim on line kanalima
(web škole, obavijest o natječaju uz poveznicu na relevantnim društvenim mrežama) a može se objaviti i
na svaki drugi primjeren i svrhovit način.
Natječaj obvezno sadrži:
1. naziv i adresu Rotary kluba Zagreb Centar,
2. rok za podnošenje zahtjeva,
3. novčani iznos stipendije,
4. uvjete za dodjelu stipendije,
5. popis dokumenata koje je potrebno priložiti,
6. druge podatke važne za provođenje natječajnog postupka,
7. rok u kojem će kandidati pisanim putem biti izvješteni o rezultatu natječaja.
Članak 7.
Pravo na stipendiju imaju svi redovito upisani učenici II, III i IV razreda srednjih škola grada Zagreba:
- koji pohađaju srednju školu na području grada Zagreba odnosno srednju školu na drugom području za
koji je raspisan natječaj,

- ako im prosjek ocjena u prethodnom razredu iznosi najmanje 4,5 ili više,
- ako su slabijeg materijalnog stanja,
- ako ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi,
- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali niti jedan razred.
Kandidati koji zadovoljavaju sve navedene kriterije bit će pozvani na strukturirani razgovor. Za provođenje
tog razgovora orijentacijski kriteriji bit će prepoznate rotarijanske vrijednosti (istinitost, povjerenje,
prijateljstvo, tolerancija, društvena korist).
U slučaju istih ili u bitnom sličnih uvjeta Upravni odbor Fonda donijet će odluku, uzimajući u obzir sljedeće
kriterije:
- raniji stipendisti Kluba koji su se istaknuli svojim aktivnostima u Klubu
- kandidati s boljim prosjekom ocjena i boljim uspjehom u dodatnim aktivnostima,
- kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na natjecanjima u RH ili inozemstvu iz nekog
srednjoškolskog predmeta,
- kandidati bitno lošijeg materijalnog i socijalnog statusa, odnosno kandidati bez jednog ili oba roditelja
ili učenici koji potječu iz obitelji s više djece,
- kandidati koji su učenici škola koje s Rotary klubom Zagreb Centar surađuju na Rotary International Youth
Service projektima.
Isti učenik može, ako zadovolji uvjete natječaja, primati stipendiju i tijekom više školskih godina.
Članak 7a.
Pravo na stipendiju imaju i redoviti studenti sveučilišnog studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu:
- ako su kao učenici srednje škole bili stipendisti Fonda za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
„Gordan Čačić“,
- ako nastavljaju sa studijem na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odmah po završetku srednje
škole,
- ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više (vrijedi za studente trećeg i
kasnijih semestara studija),
- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i
kasnijih semestara studija),
- ako nisu stariji od 26 godina,
- ako su slabijeg materijalnog stanja.
Kandidati koji zadovoljavaju sve navedene kriterije bit će, prema potrebi, pozvani na strukturirani
razgovor. Za provođenje tog razgovora orijentacijski kriteriji bit će prepoznate i provođene rotarijanske

vrijednosti (istinitost, povjerenje, prijateljstvo, tolerancija, društvena korist) tijekom proteklog vremena
stipendiranja.
U slučaju istih ili u bitnom sličnih uvjeta Upravni odbor Fonda donijet će odluku, uzimajući u obzir sljedeće
kriterije:
- raniji stipendisti tijekom studiranja koji su se istaknuli svojim aktivnostima u Klubu,
- kandidati s boljim uspjehom na studiju (višim prosjekom ocjena),
- kandidati s objavljenim stručnim ili znanstvenoistraživačkim radovima vezanim uz studij,
- kandidati koji su sudjelovali u znanstvenoistraživačkom projektu ili međunarodnom ili
domaćem natjecanju te osvojili jedno od prva tri mjesta,
- kandidati koji su primili dekanovu ili rektorovu nagradu (osim za uspjeh na studiju),
- kandidati bitno lošijeg materijalnog i socijalnog statusa, odnosno kandidati bez jednog ili oba roditelja ili
studenti iz obitelji s više djece.
Isti student može, ako zadovolji uvjete natječaja, primati stipendiju i tijekom više studijskih godina.
Članak 8.
Stipendija se sastoji od novčane svote visinu koju utvrđuje Rotary klub Zagreb Centar prije raspisivanja
natječaja, a isplaćuje se u deset jednakih obroka, time da se stipendija isplaćuje, u pravilu, na bankovni
račun. Iznos dospjelih stipendija Rotary klub Zagreb Centar isplatit će u roku od 15 dana od dana
potpisivanja ugovora o stipendiranju, a buduće dospijevajuće stipendije najkasnije do 15-og u mjesecu za
tekući mjesec.
Članak 9.
Upravni odbor Fonda provodi natječaj za dodjelu stipendije, utvrđuje rezultate i prijedlog za dodjelu
stipendija podnosi članovima Rotary kluba Zagreb Centar, koji odlučuju o prijedlogu.
Rezultati natječaja objavljuju se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu, time da se odabranim
stipendistima stipendije isplaćuju počevši od 1. rujna tekuće godine.
Upravni odbor Fonda prati rad stipendista, organizira aktivnosti za stipendiste i prati njihov angažman na
projektima i događanjima Rotary kluba Zagreb Centar i drugim rotarijanskim događanjima (satelitski
klubovi, Rotaract klubovi i sl.) tijekom vremena stipendiranja te o tome podnosi izvješće Rotary klubu
Zagreb Centar najkasnije do kraja rotarijanske godine.
Članak 9a.
Uz stipendije iz sredstava Fonda „Gordan Čačić“ dodjeljivat će se, u pravilu svake godine, i nagrada za
izvrsnost najuspješnijem stipendisti u prethodnoj godini.
Nagrada koja se dodjeljuje nosi naziv: Nagrada za izvrsnost Rotary kluba Zagreb Centar ''Mitko
Naumovski''.
Nagrada će se dodijeliti najuspješnijem stipendistu prema sljedećim kriterijima:

- najbolji ostvareni prosjek ocjena,
- postignuća na domaćim i međunarodnim natjecanjima,
- dodijeljene nagrade (osim za uspjeh tijekom školovanja ili studija),
- zalaganje na projektima ili akcijama Rotary kluba Zagreb Centar.
U slučaju da su dva ili više stipendista, prema kriterijima iz prethodnog stavka jednako uspješni, Skupština
Rotary kluba Zagreb Centar može, na prijedlog Upravnog odbora Fonda, odlučiti da se isplate dvije ili više
jednakovrijednih nagrada za izvrsnost.
Nagrada za izvrsnost utvrđuje se u visini polovine iznosa godišnje stipendije te se isplaćuje u novcu, u
pravilu na bankovni račun stipendista.
Odluku o dodjeli nagrade za izvrsnost donosi Skupština Rotary kluba Zagreb Centar, na kraju rotarijanske
godine, a najkasnije do 15. listopada tekuće godine za prethodnu godinu, na obrazloženi prijedlog
Upravnog odbora Fonda.
Skupština Rotary kluba Zagreb Centar, na prijedlog Upravnog odbora Fonda, može iznimno odlučiti, da se
pojedine godine ne dodjeljuje nagrada za izvrsnost, u slučaju da niti jedan od stipendista ne ostvari
iznimne rezultate vrijedne nagrađivanja ili ako to ne omogućuje financijsko stanje Fonda.
Članak 10.
Stipendije i nagrada za izvrsnost dodjeljuju se na svečan način, na sastanku Rotary kluba Zagreb Centar,
po mogućnosti uz prisustvo medija i šire javnosti. Stipendisti (osobno ili po zakonskom zastupniku u slučaju
da je stipendist maloljetna osoba) i Rotary klub Zagreb Centar (po ovlaštenoj osobi za zastupanje)
potpisuju ugovor o stipendiranju prilikom dodjele stipendija.
Ugovor o stipendiranju sadrži naročito:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- iznos stipendije i vrijeme za koje se dodjeljuje,
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja odredbi ugovora,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 11.
Na odluku Skupštine Rotary kluba Zagreb Centar o izboru stipendista ili dodjeli nagrade za izvrsnost žalba
nije dopuštena. U slučaju da stipendist tijekom vremena stipendiranja ostvari pravo na drugu stipendiju
dužan je odmah o tome izvijestiti Rotary klub Zagreb Centar. Zaključeni ugovor o stipendiranju s Rotary
klubom Zagreb Centar raskida se, a stipendist je dužan, u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, vratiti
Rotary klubu Zagreb Centar iznose primljene stipendije za razdoblje u kojem je primio i drugu stipendiju.
Ako se utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili nevaljane dokumente prilikom odobravanja
ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na stanje njegovih prava i obveza iz ugovora, Rotary

klub Zagreb Centar jednostrano će raskinuti ugovor o stipendiranju. U slučaju raskida ugovora, stipendist
je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana raskida ugovora, u cijelosti vratiti primljen iznos
stipendije.
Vraćena novčana sredstva prema odredbama st. 2. i 3. ovog članka bit će uplaćena u Fond za stipendiranje
„Gordan Čačić“ u svrhu stipendiranja izvrsnih učenika iduće školske godine.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Prava i obveze korisnika stipendija s kojima je sklopljen
ugovor o stipendiranju prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, prosuđuju se prema odredbama Pravilnika
koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju.

U Zagrebu, dana_______________2020. godine

Rotary klub Zagreb Centar
Marijo Volarević
predsjednik

