
 

OPĆINA  BAŠKA 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga 

 

 

ODLUKE 

o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima 
 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 40. Statuta Općine Baška - „Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20 ) 

 

 

Obrazloženje:  

 

Odlukom o dodjeli stipendija učenicima i studentima („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ br. 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 6/20) uređeni su uvjeti za stjecanje prava na 

stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s prebivalištem na području Općine Baška. Temeljem Odluke, uvjet za dodjelu stipendija 

je uz ostalo ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,70 u osnovnoj školi i najmanje 4,50 u srednjoj 

školi.  

 

Osim stipendiranja, Općina Baška pomaže učenicima osnovne i srednjih škola putem sufinanciranja 

nabave školskih udžbenika i prijevoza, dok se studentima uz stipendiranje sufinancira samo prijevoz. 

Zbog toga se predlaže ublažavanje uvjeta za dodjelu stipendija studentima prve i druge godine studija, 

na način da nemaju uvjet ostvarenja prosjeka ocjena u srednjoj školi, nego je dovoljan redovni upis u 

akademsku godinu za koju se natječu. Za studente treće i viših godina studija to je prema važećoj 

Odluci jedini uvjet. 

   

U svezi s navedenim, predlaže se brisanje odredbe da Općinski načelnik u raspisanom natječaju 

određuje broj studentskih stipendija, čime bi svi prijavljeni redovni studenti ostvarili pravo na 

stipendiju. Iznos studentske stipendije bi se zasebno određivao na način da uspješniji studenti imaju 

pravo na dvostruki iznos stipendije u odnosu na manje uspješne studente.  

 

Naziv Odbora za kulturu i obrazovanje je u međuvremenu odlukom Općinskog vijeća zamijenjen u 

Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije, te se u tom smislu predlaže usklađenje Odluke.  

 

Budući da je zbog izvanrednih okolnosti bilo onemogućeno održavanje redovitih sastanaka kao u 

redovnim uvjetima rada, te da su radni sastanci koji su ključni za izradu nacrta prijedloga akta 

održavani u smanjenom obimu, izrada dokumenata iziskivala je više vremena i usklađivanja od 

uobičajenog. Stoga je u cilju pravovremenog donošenja akta i početka njegove primjene trajanje 

savjetovanja ograničeno na 15 dana. 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Baška, na kojoj će se razmatrati prijedlog akta, planira se održati 

sredinom prosinca 2020. godine. 

 

 

 

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 

 

od 19. studenoga do 3. prosinca 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACRT PRIJEDLOGA AKTA 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 

12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj __________ 2020. 

godine, donijelo je 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

 

Članak 1. 
 

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ br. 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 6/20), članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

“  Broj učeničkih stipendija, kao i visinu mjesečnog iznosa učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje 

Općinski načelnik Općine Baška za svaku školsku godinu i ističe u raspisanom natječaju. ” 

 

Članak 2. 

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 

„   Pravo na stipendiju iz članka 1. ove Odluke prvenstveno imaju hrvatski državljani s prebivalištem 

na području Općine Baška: 

• nadareni završeni osmoškolci s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine 

obrazovanja (svaka godina zasebno) - od 4,70 na više, 

• redoviti učenici drugog razreda srednjih škola s ostvarenim prosjekom ocjena u 8. razredu 

osnovne škole od 4,70 na više i u prvom razredu srednje škole od 4,50 na više, 

• redoviti učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i redovni studenti prve godine studija s 

ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno) - 

od 4,50 na više, 

• redovni studenti. “ 
 

Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 
 

„   Pravo na učeničku stipendiju ostvaruje natjecatelj s boljim ukupnim prosjekom ocjena, zaokružen 

na dvije decimale. Ako prijava na natječaj bude više od broja stipendija koje se temeljem istoga 

natječaja dodjeljuju, stipendije će se dodijeliti sudionicima natječaja s boljim prosjekom ocjena u 

posljednje dvije godine obrazovanja. U slučaju istog prosjeka ocjena, prednost ostvaruje kandidat s 

boljim prosjekom ocjena u školskoj godini koja je prethodila godini za koju je objavljen natječaj. 
 

Odlukom iz članka 2. ove Odluke Općinski načelnik Općine Baška zasebno utvrđuje iznos 

studentske stipendije:  

1. za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,50 i 

više (srednja škola), odnosno od 4,00 i više (fakultet) i 

2. za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena manji od 

4,50 (srednja škola), odnosno manji od 4,00 (fakultet). 
 

Iznos stipendije za studente iz točke 2. prethodnog stavka određuje se u iznosu od najviše 50% 

iznosa stipendije za studente iz točke 1. prethodnog stavka. 

 

Članak 4. 
 

U članku 10. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 

„   Korisnik studentske stipendije u narednoj akademskoj godini ostvaruje pravo na stipediju u iznosu 

koji se određuje sukladno članku 6. stavak 2. ove Odluke, temeljem ostvarenog prosjeka ocjena u 

prethodnoj akademskoj godini. “ 
 

Članak 5. 
 

Svuda u tekstu riječi „Odbor za kulturu i obrazovanje“ zamjenjuje se riječima „Odbor za obrazovanje, 

kulturu i manifestacije“ u odgovarajućem padežu. 

 



Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije“. 

 

 

 

 

 

POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 

ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM AKTA  

 

• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Baška, Palada 88, Baška, 

• poštom na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, 

• e-mailom na adresu: darko.krpan@baska.hr 

 

obvezno na obrascu u privitku, najkasnije do 3. prosinca 2020. godine 

 

mailto:darko.krpan@baska.hr

