
OBRAZLOŽENJE 

 

 

Grad Rijeka od akademske 2010./2011. godine dodjeljuje stipendije za studente s 

prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na temelju 

podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i potreba u ustanovama Grada. 

Stipendije se dodjeljuju temeljem Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/16, u daljnjem tekstu: Odluka). Navedenom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji 

za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze 

korisnika stipendija, koji se potom detaljno definiraju ugovorom o stipendiranju između Grada 

i korisnika stipendije. Sklapanjem ugovora, student se obvezuje da će uspješno završiti 

cjelokupni sveučilišni ili stručni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje, u roku od 

godine dana nakon završetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.  

 

Obzirom na to da se u praksi sve više iskazuje potreba za određenim deficitarnim kadrovima, 

a za čije obrazovanje Grad Rijeka dodjeljuje financijsku podršku u obliku stipendiranja, 

smatramo važnim izmijeniti navedenu Odluku na način da se ista dopuni odredbama koje za 

cilj imaju obvezati korisnika stipendije na zapošljavanje u ustanovama na području grada 

Rijeke ukoliko se za tim ukaže potreba u roku od 30 dana od dana odjave stipendije. Navedeno 

će doprinijeti rješavanju negativne situacije uzrokovane nedostatkom stručnih kadrova u 

ustanovama na području grada Rijeke. Takve će odredbe biti na korist diplomiranim 

studentima u području deficitarnih zanimanja kao i ustanovama Grada Rijeke, a samim time i 

našim sugrađanima. 

 

Naime, određeni broj korisnika stipendije školuje se za svoje zanimanje izvan grada Rijeke, 

poglavito zbog nepostojanja studija u gradu Rijeci za određene deficitarne kadrove. Nerijetko 

se u praksi događa da korisnici stipendije zaposlenje pronađu u mjestu studiranja. Kako bismo 

pozitivno utjecali na naše korisnike te nastavili s ulaganjem resursa u mlade građane Rijeke i 

potaknuli ih da svoju karijeru grade upravo ovdje, u svom gradu, predlažemo utvrditi izmjene i 

dopune navedene Odluke kako slijedi u nastavku. 

Treba spomenuti i da se ova obveza neće odnositi na stipendiste s već zaključenim ugovorima 

o stipendiranju, već na sve nove stipendiste s kojima će se ugovori o stipendiranju zaključiti 

počev od akademske 2018./2019. godine.  

Kako se ovim izmjenama i dopunama Odluke ostvaruju potrebe građana, odnosno uređuju 

pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke, 

predlaže se uputiti ih na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 30 dana. 

 

 

U predmetnoj Odluci predlažu se sljedeće izmjene:  

 

 u članku 1.: u članku 1. utvrđuje se brisanje stavka 3. članka 23. Odluke kojim se 

određuje rok i način dostave potvrde o završetku visokog obrazovanja koju je korisnik 

stipendije dužan dostaviti Odjelu, iz razloga što se predmetna regulativa na precizniji 

način ugrađuje u stavak 1. novog članka 26a.  



 u članku 2.: predlaže se novi članak kojim se propisuje obvezivanje korisnika stipendije 

nakon završetka studija, na način da je korisnik stipendije dužan javiti se, na 

poziv/obavijest Odjela, ustanovi na području grada Rijeke, s ciljem zaposlenja u istoj, 

ukoliko se u datom trenutku iskaže potreba za stručnim kadrom kojemu odgovara 

stečena kvalifikacija korisnika stipendije. Predmetnim člankom predviđene su i sankcije 

za neispunjavanje njime utvrđenih obveza. 

 u članku 3:  ovim se člankom utvrđuje da će se obveza zapošljavanja odnositi samo na 

buduće stipendiste, dakle na korisnike stipendija s kojima će se ugovori o stipendiranju 

zaključiti počev od akademske 2018./2019. godine.  

 u članku 4.: određuje se da ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave 

u „Službenim novinama Grada Rijeke“. 

 


