
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA PREMA 
SOCIJALNIM KRITERIJIMA 

 
Grad Rijeka dodjeljuje stipendije socijalnom kriteriju temeljem Odluke o stipendiranju 

učenika i studenata prema socijalnom kriteriju ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14 i 
4/15; u daljnjem tekstu: Odluka). Prednje navedenom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za 
stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze 
korisnika stipendija.  

Kroz provedbu navedene Odluke, došlo je do potrebe njezinog usuglašavanja s 
drugim općim aktima Grada Rijeke kojima se uređuje stipendiranje te jedinstvenog 
postupanja kod određenih situacija, ali i najboljeg rješavanja specifičnih situacija zbog  
životnih okolnosti potencijalnih i postojećih stipendista. S obzirom na činjenicu da je Odluka u 
razdoblju od njezinog donošenja pa do danas mijenjana u više navrata, Odjel gradske 
uprave za odgoj i školstvo, kao i Povjerenstvo nadležno za provedbu postupka dodjele 
stipendija, usuglasila su se da bi zbog njezine preglednosti valjalo pristupiti izradi cjelovitog 
teksta Odluke, a sve s ciljem njezinog usuglašavanja kao i usuglašavanja sa rješenjima koje 
je u pojedinim slučajevima iznjedrila praksa, uz preciznije i jasnije definiranje pojedinih 
činjenica i situacija kako bi se ubuduće spriječilo pogrešno tumačenje nekih odredaba te 
popunile uočene pravne praznine. 

U nastavku su istaknute samo one odredbe koje su doživjele važnije promjene u 
odnosu na postojeći tekst odluke: 

- na jasniji su način uobličene odredbe kojima su propisani uvjeti koje mora zadovoljiti 
osoba koja se natječe za stipendiju,  

- izmijenjene odnosno dopunjene su odredbe koje se odnose na sastav i rad 
Povjerenstava, 

- izmijenjen je način donošenja prijedloga rang-liste na način da prijedlog rang lista 
donosi Povjerenstvo, a konačnu rang listu Gradonačelnik, 

- dopunjene su odredbe kojima se uređuje pravo na podnošenje prigovora na rang-listu 
na način da isto razmatra Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi Gradonačelnik, 

- ujednačene su odredbe kojima se propisuju uvjeti za nastavak primanja stipendija, 
- uređen je način odustanka od sklapanja ugovora o stipendiranju tako što je 

pristupniku dana mogućnost, da ukoliko bude na rang-listama temeljem dvije odluke 
o stipendiranju Grada, sam odabere koju prijavu će povući, ukoliko to ne učini u 
propisanom roku, Povjerenstvo će utvrditi na kojoj će se konačnoj rang list pristupnik 
nalaziti, 

- dopunjen je dio kriterija kojim se ostvaruju dodatni bodovi na način da iste ostvaruje i 
pristupnik čije kućanstvo ostvaruje pravo na dječji doplatak, 
 

Nadalje, Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 
83/15) propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa 
javnošću javno objave na internetskim stranicama nacrte općih akata kojima se uređuju 
pitanja od značenja za život građana. Ocjenjujući sadržaj ovog akta takvim, cilj predloženog 
savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi predložene 
Odluke. 
 


