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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. 

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) propisana je 

obveza jedinica lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja s javnošću javno objave na 

internetskim stranicama nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život 

građana. Ocjenjujući značaj sadržaja ovog akta, Gradonačelnik ga je uvrstio u Izmjene i dopune 

Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini. Cilj predloženog savjetovanja je dobivanje povratnih 

informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih izmjena i dopuna.

U skladu s gore navedenom obvezom, Grad Rijeka proveo je internetsko savjetovanje s javnošću 

o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke.

Nacrt prijedloga bio je objavljen na internetskim stranicama www.rijeka.hr, a savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od 9. svibnja do 9. lipnja 

2018. godine.

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja, na Nacrt predmetnoga akta nije pristigla niti jedna 

primjedba ili prijedlog zainteresirane javnosti.



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“.



Sukladno navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, u predloženom 

tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.

           



Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 

24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) 

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici __________ 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna 

zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 

ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16) u članku 23. 

stavak 3. briše se. 

                                                              Članak 2.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a. koji glasi:

„Članak 26a.

Korisnik stipendije je dužan odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka 

visokog obrazovanja, pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice 

Grada Rijeke, Odjelu dostaviti potvrdu o završetku visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

Po primitku potvrde iz stavka 1. ovoga članka, Odjel će utvrditi postoji li u datom trenutku u 

nekoj od ustanova na području grada Rijeke potreba za zanimanjem za koje se korisnik stipendije 

obrazovao te ako u nekoj ustanovi takva potreba postoji, pozvat/obavijestit će korisnika stipendije 

da se toj ustanovi javi radi zaposlenja.

Korisnik stipendije dužan je javiti se ustanovi iz stavka 2. ovoga članka radi zaposlenja u 

roku od 30 dana od zaprimanja poziva/obavijesti Odjela. 

Ukoliko ustanova objavi natječaj za radno mjesto za koje korisnik stipendije  ispunjava 

uvjete, korisnik stipendije dužan je javiti se na isti u natječajnom roku, ne čekajući da istekne rok iz 

stavka 3. ovoga članka.

Korisnik stipendije koji iz neopravdanih razloga ne ispuni obvezu iz stavka 3. ili 4. ovoga 

članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije. O opravdanosti razloga neispunjenja 

predmetnih obveza odlučuje Povjerenstvo.

Ukoliko Odjel korisniku stipendije ne dostavi poziv/obavijest da se javi ustanovi radi 

zaposlenja u roku od najviše 60 dana od dana odjave stipendije, obveza korisnika stipendije 

prestaje.

Korisnik stipendije oslobađa se obveze zapošljavanja ukoliko isti ne snosi odgovornost što 

do zapošljavanja nije došlo ili ako je do prestanka radnog odnosa u ustanovi došlo bez njegove 

krivnje.

Korisnik stipendije dužan je provesti na radu najmanje onoliko vremena koliko je primao 

stipendiju, a ukoliko odbije zaposlenje ili provede na radu manje od tog vremena, dužan je vratiti 

cjelokupan iznos primljene stipendije, odnosno iznos primljene stipendije razmjeran vremenu 

provedenom na radu.

O opravdanosti razloga zbog kojeg je korisnik stipendije odbio zaposlenje odlučuje 

Povjerenstvo.“



Članak 3.

Obveze korisnika stipendije propisane odredbom članka 26a. ove Odluke, primjenjivat će 

se na sve nove korisnike stipendije s kojima će biti sklopljeni ugovori o stipendiranju na temelju ove 

Odluke, počev od akademske 2018./2019. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Rijeke“.
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