
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/94-68 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-52 
Rijeka, 16. 10. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 16. listopada 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
I 

1. Prihvaća se informacija o uspjehu korisnika stipendija u akademskoj 2019./2020. godini. 
(Privitak 1 i 2). 

2. U akademskoj 2020./2021. godini pet dosadašnjih korisnika stipendija ispunilo je uvjete 
za nastavak stipendiranja (Privitak 1). 

II 
1. Donosi se Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području grada Rijeke i 

raspisivanju javnog natječaja u akademskoj 2020./2021. godini za dodjelu stipendija studentima 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u predloženom tekstu. 

2. Pojedinačna stipendija u akademskoj 2020./2021. godini iznosi 1.100,00 kn mjesečno, a 
isplaćivat će se za devet mjeseci akademske godine. 

3. Sredstva za stipendiranje osigurana su u proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, 
Razdjel 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glavu 00401 - Odjel gradske uprave za 
odgoj i školstvo, Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja, na Aktivnosti: Stipendije 
učenicima i studentima, poziciji PR00288 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu. Zadužuje 
se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planira 
sredstva za nastavak isplate stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.  
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Petre Matković 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
 
 



Privitak 1 
 
DOSADAŠNJI STIPENDISTI KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA 
POTREBE USTANOVA GRADA RIJEKE, A KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NASTAVAK 
PRIMANJA STIPENDIJE  U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI 
LISTA STUDENTA: 

R. BR. PREZIME I IME FAKULTET 
1. D. P EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
2. D. N EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
3. Š. D EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
4. V. D EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
5. Š. K EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 

 
 
 
 

Privitak 2 
 
STIPENDISTI GRADA RIJEKE KOJI SU USPJEŠNO ZAVRŠILI SVOJE ŠKOLOVANJE 

R. BR. PREZIME I IME FAKULTET 
1. M. H UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU 
2. M. L UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
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Predmet:  
 

I. Informacija o uspjehu korisnika stipendija Grada Rijeke koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u 
akademskoj 2019./2020. godini 

II. Prijedlog odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području grada Rijeke i 
raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u 
akademskoj 2020./2021. godini 

 
 
 
 
 
 
 

   Pročelnica 
         Sanda Sušanj 
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Materijal pripremila: 
Petra Matković 



O b r a z l o ž e nj e  
 

Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke temeljem 
podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nadležnog upravnog tijela Primorsko 
- goranske županije i ustanova Grada Rijeke.  

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o 
stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području 
grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16 i 9/18; u daljnjem tekstu Odluka)  

Navedenom Odlukom utvrđeni su kriteriji za izbor korisnika stipendija koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke na način da je naglasak 
prebačen na obrazovni uspjeh i upisnu godinu studija te potrebu za stvaranjem kvalitetnog kadra 
koji je deficitaran u ustanovama Grada Rijeke. 

Izmjenama i dopunama Odluke koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 12. 
srpnja 2018. godine uvedene su odredbe koje za cilj imaju obvezati korisnika stipendije nakon 
završetka studija na zapošljavanje u ustanovama na području grada Rijeke, ukoliko se za tim 
ukaže potreba. 

Na početku svake akademske godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), temeljem pristigle 
dokumentacije, utvrđuje korisnike stipendije koji imaju pravo na nastavak stipendiranja odnosno 
one kojima je to pravo prestalo te broj novih stipendija za koje će biti raspisan natječaj.  

 
Na sjednici Povjerenstva održanoj 13. listopada 2020. godine utvrđeno je slijedeće: 
 

1. Informacija o uspjehu korisnika stipendija Grada Rijeke koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 
2019./2020. godini 
 
 

1.1.Korisnici stipendija kojima je prestalo pravo na stipendiranje u akademskoj 2020./2021. 
godini 
 
           Sukladno članku 21. Odluke, korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiranje na kraju 
akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar. 
            Stipendisti su dužni, u roku od 15 dana od završetka studija dostaviti potvrdu o završetku 
visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem 
tekstu: Odjel).  
            Povjerenstvo za stipendiranje uvidom u dokumentaciju utvrdilo je da dvjema 
stipendisticama prestaje pravo na stipendiranje u akademskoj 2020./2021. godini. Jedna je 
stipendistica dostavila potvrdu da je uspješno završila obrazovanje, dok je druga dostavila  
zamolbu u kojoj navodi da je odslušala posljednji redoviti semestar i položila sve ispite, no još 
uvijek nije obranila završni rad. 
            Popis ovih studenata nalazi se u Privitku 3 ovog materijala. 
1.2.Korisnici stipendija koji su ispunili uvjete za nastavak korištenja stipendije u 
akademskoj 2020./2021. godini 

 Sukladno članku 22. Odluke, pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja 
obrazovanja korisnik stipendije ostvaruje: 
 
–uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu, odnosno upisom na 
višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija, 
-ostvarenjem općeg uspjeha u prethodnoj godini studija od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS 
bodova, 
–zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke. 
 
 Povjerenstvo je, prema pristigloj dokumentacij, i utvrdilo da pet stipendista, odnosno 
studenata, ostvaruje pravo na nastavak stipendiranja. Popis navedenih studenata nalazi se u 
Privitku 2 ovog materijala. 



 
Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće 

zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Rijeka (u daljnjem 
tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba, odnosno prijavljeno je manje osoba od 
iskazanih potreba, a odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik na 
temelju: 

• podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Rijeke i o raspoloživim 
osobama koje su prijavljene na Zavodu, 

• podataka nadležnog upravnog tijela Primorsko-goranske županije, 
• iskazanih potreba ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke za radnicima koji 

obavljaju odgovarajuće stručne poslove od posebne važnosti za obavljanje djelatnosti tih 
ustanova. 

 
Natječaj za pet novih stipendija bit će raspisan za sljedeća zanimanja:  

• magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dvije stipendije), 
• magistar/magistra logopedije (dvije stipendije), 
• magistar/magistra edukacije fizike i matematike (jedna stipendija). 

 
 
Stoga, sukladno članku 8. Odluke, u ovom materijalu predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke 
nastavak stipendiranja za pet korisnika stipendija koji su ostvarili pravo na nastavak korištenja 
stipendije u akademskoj 2020./2021. godini te raspisivanje natječaja za pet novih stipendija 
(ukupno 10 stipendija u akademskoj 2020./2021. godini). Pojedinačna stipendija iznosi 1.100,00 kn 
mjesečno, a stipendisti će primati stipendiju kroz razdoblje od 9 mjeseci s početkom u mjesecu 
listopadu. 
 
 



 
 

Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg: 

Z A K LJ U Č K A 
 

I. 
 

1. Prihvaća se informacija o uspjehu korisnika stipendija u akademskoj 2019./2020. godini. 
(Privitak 2 i 3). 
 
2. U akademskoj 2020./2021. godini pet dosadašnjih korisnika stipendija ispunilo je uvjete za 
nastavak stipendiranja (Privitak 2). 
 

II. 
 

1. Donosi se Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području grada Rijeke i raspisivanju 
javnog natječaja u akademskoj 2020./2021. godini za dodjelu stipendija studentima koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja, u predloženom tekstu (Privitak 1).  
 

2. Pojedinačna stipendija u akademskoj 2020./2021. godini iznosi 1.100,00 kn mjesečno, a 
isplaćivat će se za devet mjeseci akademske godine. 
 

3. Sredstva za stipendiranje osigurana su u proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, Razdjel 
004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glavu 00401 - Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo, Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja, na Aktivnosti: Stipendije učenicima 
i studentima, poziciji PR00288 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu. Zadužuje se 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planira 
sredstva za nastavak isplate stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.  



 
 

Privitak 1 
 
Na temelju članka 3. i 8. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16 i 9/18) 
Gradonačelnik Grada Rijeke je na sjednici od ________ 2020. godine donio sljedeću 
 
 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU DEFICITARNIH ZANIMANJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE I  

RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE 
OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA  

 
I. 

Deficitarna zanimanja na području grada Rijeke su sljedeća: 
- magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,  
- magistar/magistra logopedije, 
- magistar/magistra edukacije fizike i matematike. 

II. 
U akademskoj 2020./2021. godini raspisuje se javni natječaj za dodjelu pet stipendija za redovne 
studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke 
na sljedeći način: 

- magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dvije stipendije),  
- magistar/magistra logopedije (dvije stipendije), 
- magistar/magistra edukacije fizike i matematike (jedna stipendija). 

 
III. 

Za raspisivanje javnog natječaja iz točke II. ove Odluke, sukladno Odluci o stipendiranju studenata 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 10/16 i 9/18) zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka, ______ 2020. godine 
 
 
 Gradonačelnik 
 
 Mr.sc. Vojko Obersnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privitak 2 



 
DOSADAŠNJI STIPENDISTI KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA 
POTREBE USTANOVA GRADA RIJEKE, A KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NASTAVAK 
PRIMANJA STIPENDIJE  U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI 
 
LISTA STUDENTA: 
 

R. BR. PREZIME I IME FAKULTET 
1. P.D. EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
2. N.D.  EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
3. D.Š. EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
4. D.V. EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 
5. K.Š. EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET, UNIZG 

 



 
Privitak 3 

 

STIPENDISTI GRADA RIJEKE KOJI SU USPJEŠNO ZAVRŠILI SVOJE ŠKOLOVANJE 
 

R. BR. PREZIME I IME FAKULTET 
1. H.M. UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU 
2. L.M. UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
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