OBRAZLOŽENJE
Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika
srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Ostvarujući strateške ciljeve definirane Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje
2014.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 2014. godine Odluku o
stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene
novine Grada Rijeke“ broj 8/14) - u daljnjem tekstu: Odluka. Temeljem Odluke, Odjel gradske
uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke za školsku/akademsku 2014./2015. godinu uspješno
je proveo prvi natječaj za dodjelu stipendija. Cilj koji se nastoji postići ovim stipendijama jest
olakšavanje školovanja mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa.
Stipendije korisnicima potpomažu završetak formalnog obrazovanja, srednje škole ili
studija, te ih na taj način osnažuju i potiču na ostvarenje osnovnih preduvjeta za uspješan
ulazak na tržište rada.
Također vrijedi spomenuti da se ovim stipendijama obuhvaćaju oni učenici i studenti
koji su u Strategiji Europa 2020 i u dokumentu „Europska platforma protiv siromaštva i
isključenosti“ prepoznati kao rizične skupine za rano odustajanje iz sustava školovanja,
razvoj siromaštva i socijalnu isključenost.
Navedenom Odlukom utvrđeni su uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i
obveze korisnika stipendija Grada Rijeke prema socijalnim kriterijima.
Cilj donošenja ovih izmjena i dopuna Odluke je usuglašavanje njenih odredaba sa
realnim potrebama za stipendiranjem učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa grada
Rijeke utvrđenih u prvom ciklusu dodjele ovih stipendija. Zatim, poticanje na prijavu na
natječaj za dodjelu stipendija kandidata koji su na samom početku novog stupnja
obrazovanja čime se želi pospješiti njihov ostanak u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i
postizanje što ravnopravnijeg položaja svih pristupnika natječaju prilikom njihovog bodovanja
i rangiranja odnosno odlučivanja o pravu na dodjelu stipendije.
U nastavku se daje obrazloženje pojedinih odredbi predloženih izmjena i dopuna
Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima:
Članak 1.
Člankom 3. Odluke propisano je da broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa
stipendije za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke dok je
od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija 70% namijenjeno za učeničke, a 30% za
studentske stipendije.
Međutim, kroz iskustvo provedbe prvog natječaja za dodjelu stipendija koji je raspisan
2014. godine, utvrđena je realno veća potreba za dodjelu stipendija učenicima (u odnosu na
studente) nego je to prilikom izrade Odluke bilo pretpostavljeno. Stoga se predlaže brisanje
propisanog omjera broja stipendija namijenjenih učenicima, odnosno studentima te ostavlja

mogućnost fleksibilnijeg praćenja potreba za stipendijama učenika i studenata slabijeg
socijalnog statusa na način da Gradonačelnik svake godine prilikom raspisivanja natječaja
posebno utvrdi u kojem će se omjeru stipendije dodijeliti učenicima, a u kojem omjeru
studentima.

Članak 2.
Članak 4. Odluke sadrži odredbe o uvjetima koje mora ispunjavati učenik srednje
škole odnosno student kako bi stekao pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu
stipendije.
Tako je, između ostalog, propisano da i učenik i student mora ispunjavati uvjet
prebivališta na području grada Rijeke. Ovim izmjenama predlaže se dopuna ove odredbe na
način da se precizira uvjet prebivališta učenika ili studenta na području grada Rijeke u
neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci.
Nadalje, odnosnim je člankom propisano da učenik mora pohađati drugi, treći ili
četvrti razred srednje škole, a student drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog
sveučilišnog studija ili stručnog studija, odnosno drugu, treću ili višu godinu integriranoga
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Predloženim izmjenama u ove bi se
odredbe dodao prvi razred srednje škole odnosno prva godina preddiplomskog sveučilišnog
studija ili stručnog studija te prva godina integriranoga preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija. Naime, omogućavanjem pristupa natječaju za dodjelu stipendije i time
možebitnom dodjelom stipendije učenicima prvog razreda srednje škole i studentima prve
godine studija, postigao bi se značajan poticaj mladim ljudima koji su u samom začetku
novog stupnja obrazovanja da ga uspješno započnu, odnosno uspješno nastave svoje
školovanje. Također je potrebno omogućiti pristup natječaju za dodjelu stipendije učenicima
petog razreda srednje škole kako bi se Odluka usuglasila s novinama u trajanju programa
pojedinih srednjih škola te je stoga predloženim izmjenama Odluke u uvjete za pristup
natječaju učenika uvršten i peti razred srednje škole.
Člankom 4. Odluke propisan je učenicima uvjet za pristup natječaju za dodjelu
stipendije postignuti opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom
od najmanje 3,5, a studentima opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom
od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova. S obzirom na gore navedene predložene
izmjene članka 4. u smislu dodavanja u uvjete za pristup natječaju prvog razreda srednje
škole i prve godine studija, odnosne je odredbe potrebno primjereno uskladiti. Navedeno
predlažemo učiniti izmjenom u odredbu postizanja općeg uspjeha u prethodnoj godini
obrazovanja sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 kod učenika, te postizanja općeg uspjeha
u prethodnoj godini obrazovanja sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0, odnosno najmanje
55 ECTS bodova kod studenata.
Ovim prijedlogom predlažemo da se u uvjete za pristup natječaju za učenike propiše i
dodatni uvjet postignute opisne ocjene iz vladanja „uzorno“ u prethodnoj godini obrazovanja.
Na taj se način u budućim natječajima osigurava stipendiranje onih pristupnika koji su se u
školi primjereno ponašali, redovno pohađali nastavu te odgovorno i pravovremeno izvršavali
svoje školske zadatke.

Članak 3.
Članak 6. Odluke sadrži odredbe o osnovnim i dodatnim bodovima koje pristupnici
natječaju za dodjelu stipendije mogu postići primjenom propisanih kriterija, a putem kojih će
se provesti njihovo bodovanje i rangiranje na listi kandidata za dodjelu stipendije. Tako je,
između ostalog, stavkom 1. točkom b) podstavkom 6. Odluke propisano da dodatnih 20
bodova mogu postići pristupnici natječaju čije kućanstvo čini još troje ili više djece na
redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi. Predlaže se brisanje navedene
odredbe u cilju postizanja ravnopravnijeg položaja svih pristupnika natječaju.

Članak 4.
Člankom 4. propisuje se stupanje na snagu Odluke.

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13) propisana
je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću javno objave na internetskim stranicama i na lako pretraživ način nacrte općih
akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život lokalne zajednice. Ocjenjujući sadržaj
ovog akta takvim, Gradonačelnik ga je uvrstio u Plan savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću za 2015. godinu. Nacrt akta objavit će se na www.rijeka.hr radi provedbe
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana.
Svrha savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u
svezi predloženih izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
prema socijalnim kriterijima.

