
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

 

Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima 

 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 17. kolovoza 2021. godine 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 natječaja vezano uz dodjelu stipendija učenicima i studentima. 

 

Cilj i glavne teme 

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. 

 

 

Redni 

broj 

Naziv 

dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja primjedbe ili 

prijedloga 

1. 
Jurica 

Jurašković 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općenito 

 

 

Smatram kako akt (Odluka o stipendiranju 

učenika i studenata koji se školuju na srednjim 

školama i visokim učilištima) generalno 

kvalitetno predstavlja način i kriterije dodjele 

stipendija, no ne uključuje i druge sektore i 

programe obrazovanja - osim deficitarnih 

zanimanja koja većinom upisuju učenici 

slabijeg školskog uspjeha - koji su vrlo 

kompetitivni (poput glazbene umjetnosti) i koje 

većinom upisuju učenici odličnog ili vrlo 

dobrog uspjeha. 

 

Ne prihvaća se Općenita napomena 
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Članak 2. 

Dodjela stipendija trebala bi također uključivati 

i učenike koji se obrazuju u sektoru glazbene 

umjetnosti u srednjim školama; takva pomoć 

omogućava učenicima da ustraju u izoštravanju 

svojih glazbenih talenata koji su prijeko 

potrebni za doprinos u kulturi. 

 

Ne prihvaća se 

 

Temeljem članka 2. Odluke o stipendiranju učenika 

i studenata koji se školuju na srednjim školama i 

visokim učilištima, stipendije se dodjeljuju 

učenicima koji se školuju na srednjim školama za 

deficitarna zanimanja od bitnog značaja za 

gospodarski razvoj Grada Varaždina sukladno Listi 

deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za 

gospodarski razvoj Grada Varaždina koju Gradsko 

vijeće Grada Varaždina donosi svake godine 

temeljem Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i 

politiku stipendiranja na području Varaždinske 

županije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja ja 

za 2021./2022. školsku/akademsku godinu već 

donesena („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 

2/21).  

 

Članak 10. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu 

srednjoškolskih stipendija trebali bi imati i 

učenici čije je prebivalište na području 

Varaždinske županije; također, prosjek ocjena 

prethodnih razreda za srednjoškolske stipendije 

trebao bi biti najmanje 4,0 iz razloga jer je 

stipendija vrsta pomoći učenicima čiji bi rad i 

ustrajnost za tako velik uspjeh trebali biti 

nagrađeni za razliku od učenika koji većinom 

zadovoljavaju minimalne pragove prolaznosti, 

tako zanemarujući školski uspjeh, rad i 

ustrajnost 

 

Ne prihvaća se 

 

Temeljem članka 10. Odluke o stipendiranju učenika 

i studenata koji se školuju na srednjim školama i 

visokim učilištima, pravo sudjelovanja na natječaju 

za dodjelu stipendija Grada Varaždina imaju učenici 

srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji 

između ostalog ispunjavaju uvjet da imaju 

prebivalište na području grada Varaždina u 

neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci do 

dana objave natječaja. Budući da se radi o dodjeli 

stipendija za Grad Varaždin, ne može se kao uvjet 

uzeti prebivalište na području Varaždinske županije. 

Međutim, Varaždinska županija za učenike/studente s 

područja Varaždinske županije također raspisuje 

natječaj za stipendije.  

Temeljem članka 10. Odluke o stipendiranju učenika 

i studenata koji se školuju na srednjim školama i 
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visokim učilištima, već je propisano da učenicima 

srednje škole koji se školuju za deficitarna zanimanja 

prosjek ocjena prethodnih razreda srednje škole treba 

biti najmanje 2,50 a sve sa svrhom poticanja učenika 

da uspisuju programe za deficitarna zanimanja. 

Članak 16. 

Po izvršenom bodovanju trebale bi se također 

utvrditi liste kandidata učenika srednjih škola 

koji se obrazuju za glazbena zanimanja. 

Ne prihvaća se 

 

Temeljem članka 16. Odluke o stipendiranju učenika 

i studenata koji se školuju na srednjim školama i 

visokim učilištima, po izvršenom bodovanju 

utvrđuju se liste kandidata učenika srednjih škola za 

deficitarna zanimanja, studenata visokih učilišta za 

deficitarna zanimanja i studenata visokih učilišta za 

ostala zanimanja za koje se predlaže dodjela 

stipendije budući da su to kategorije 

učenika/studenata kojima se dodjeljuju stipendije 

prema uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendija 

sukladno članku 2. Odluke Odluke o stipendiranju 

učenika i studenata koji se školuju na srednjim 

školama i visokim učilištima i Listi deficitarnih 

zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj 

Grada Varaždina koju Gradsko vijeće Grada 

Varaždina donosi svake godine temeljem Preporuka 

za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja 

na području Varaždinske županije Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje i koja ja za 2021./2022. 

školsku/akademsku godinu već donesena („Službeni 

vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21). 

 

 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je 1 (jedna) primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima kako je i navedeno u gornjoj tabeli. 

 

 

 


