
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU  ODLUKE O 

STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA  

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima donesena je 2015. 

godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/15). Nakon toga pristupilo se izradi Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima koja je donijeta 2018. godine 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/18). Nakon toga je 2020. godine donesena nova Odluka o izmjenama i dopunama u 

2020. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/20). Izmjenom i dopunom Odluke iz 2018. godine nastojalo se urediti 

pitanje dostave obavijesti o dodjeli/nedodjeli stipendije elektroničkim putem, kao i pitanje nastavka studija za studente 

preddiplomskih studija koji preddiplomski studij završavaju u veljači, odnosno ožujku tekuće akademske godine, tj. u vrijeme 

kad se ne raspisuje natječaj za dodjelu stipendija.  Izmjenom i dopunom Odluke iz 2020. godine nastojalo se urediti pitanja koja 

su se u praksi tj. provedbi Odluke pokazala spornima tj. prilaganje potvrde o prosjeku ocjena svih prethodnih godina studija, 

odnosno razreda srednje škole, a ne samo prethodnog razreda srednje škole/prethodne godine studija, dostava prijave na 

natječaj s prilozima isključivo elektroničkim putem, način bodovanja u slučaju da se ne dostavi potreban dokaz o prihodima 

kućanstva, kao i dostava dokumentacije potrebne za nastavak stipendiranja isključivo elektroničkim putem.  

S obzirom da je navedena Odluka donesena 2015. godine i da je u međuvremenu bilo dosta promjena koje su ugrađene u 

izmjene i dopune Odluke iz 2018. i 2020. godine te da se pojavila potreba za trećom izmjenom i dopunom navedene Odluke, a 

vezano uz školovanje na deficitarnim studijskim obrazovnim programima od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada 

Varaždina, odlučeno je da se zbog lakšeg snalaženja zainteresiranih subjekata/korisnika, bolje preglednosti, bržeg i efikasnijeg  

načina rada pristupi izradi nove Odluke u kojoj su obuhvaćene sve dosadašnje izmjene i dopune te u koju su ugrađene i nove 

izmjene i dopune.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o stipendiranju učenika i studenata 

koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno 

prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 17. kolovoza 2021. do 1. rujna 2021. godine. Rok je smanjen na 15 

dana zbog hitnosti donošenja ove Odluke za predstojeću školsku godinu 2021./2022. na Gradskom vijeću Grada Varaždina koje 

će se održati u mjesecu rujnu 2021. godine s ciljem pravodobne mogućnosti raspisivanja javnog natječaja vezano uz dodjelu 

stipendija učenicima i studentima. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za kulturu i 

obrazovanje Grada Varaždina, Preradovićeva 10, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Odluku o 

stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima ili na e-mail adresu: 

drazenka.devic@varazdin.hr. 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21 – pročišćeni tekst i 6/14 -

ispravak) izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave  sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i 

prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj web stranici Grada Varaždina. 

 


