OPĆINA BAŠKA
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga
ODLUKE
o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
(nacrt akta dostupan je na ovoj mrežnoj stranici)
Predlagatelj:

Općinski načelnik

Pravna osnova:

članak 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21)

Obrazloženje:
Općinski načelnik namjerava Općinskom vijeću predložiti izmjenu Odluke o dodjeli stipendija
učenicima i studentima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/03, 54/06, 56/09,
40/13, 16/19, 6/20, 41/20) kojom su određeni 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. Za
studente prve godine određen je uvjet prosjeka ocjena od najmanje 4,50 u posljednje dvije godine
srednjoškolskog obrazovanja, a za studente druge i viših godina studija jedini uvjet je redovni upis u
akademsku godinu za koju se natječu.
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 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, što je prema važećoj Odluci jedini uvjet za studente druge i
viših godina studija. Na taj način pravo na dodjelu stipendije bi imali svi redovni studenti.
Kao što se iznos stipendije za studente viših godina studija odlukom Općinskog načelnika određuje na
način da uspješniji studenti imaju pravo na dvostruki iznos stipendije u odnosu na manje uspješne
studente, tako bi se iznos stipendije za studente prve godine studija određivao prema prosjeku ocjena u
završnom razredu srednje škole.
Akt koji je na snazi - Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima, objavljen je u „Službenim
novinama Primorsko-goranske županije“ broj 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 6/20 i 41/20. Uvid u
važeći akt moguć je na mrežnoj stranici: www.sn.pgz.hr
Izmjena akta se namjerava donijeti krajem listopada 2022. godine, prije objave natječaja za
stipendiranje za školsku/akademsku godinu 2022/23.
Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju:
od 21. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine
POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE
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 21. listopada 2022. godine

KLASA: 013-02/22-01/2
URBROJ: 2170-15-03-01/1-22-1
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