
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA KOJI SE 
OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA POTREBE USTANOVA NA PODRUČJU 

GRADA RIJEKE 

 
Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. 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, a trenutno je na snazi 
Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/15). 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, kao i usuglašavanja s 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. Iz navedenih se razloga pristupilo opširnom sagledavanju Odluke te je, 
zbog brojnih nužnih izmjena i dopuna njenih odredaba, donesen zaključak da se pristupi 
izradi nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe ustanova na području grada Rijeke, a s ciljem najboljeg rješavanja specifičnih 
situacija zbog životnih okolnosti potencijalnih i postojećih stipendista. 

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-liste 
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, 

- uređen je način odustajanja 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, 

- redefinirani su kriteriji za izbor korisnika stipendija na način da je veći naglasak 
stavljen na uspjeh u obrazovanju i uspješno upisanu godinu studija, a manji na 
socijalni status (socijalni uvjet te uvjet prihoda, kao i dječji doplatak izbačeni su iz 
postupka bodovanja) potencijalnih pristupnika, budući da su od 2014. godine 
uvedene stipendije kojima je socijalni uvjet glavni kriterij i čiji je primarni cilj olakšati 
mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa da završe 
formalno obrazovanje te ih na taj način osnažiti i potaknuti na ostvarenje osnovnih 
preduvjeta za ulazak na tržište rada. S druge strane, primarni cilj uvođenja stipendija 
prema kriteriju deficitarnosti u gradskim ustanovama jest potaknuti naše sugrađane 
na upis upravo fakulteta iz tih područja. Stoga je naglasak prebačen na obrazovni 
uspjeh i upisanu godinu studija te potrebu za stvaranjem kvalitetnog kadra koji je 
deficitaran u ustanovama Grada Rijeke, uz zadržavanje socijalne komponente 



(posebni uvjet socijalnog statusa, studenti bez jednog ili oba roditelja te studenti koji 
ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja) 
 

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 
zainteresiranom 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. 
 


