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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DOPUNI
ZAKLJUČKA O POKRETANJU
PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI"
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Skupština Osječko-baranjske županije na 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijela je Zaključak o pokretanju projekta "Studentski krediti" ("Županijski glasnik" broj 15/10.).
S obzirom da se iskazuje sve veći interes studenata, a u cilju pomoći studentima u ovom
vremenu recesije, Osječko-baranjska županija planirala je u Proračunu sredstva za subvenciju
kamata za studentske kredite.
Za studentske kredite odobrene u kunama Županija će subvencionirati kamatnu stopu od 2
postotna poena i to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a
najduže do 31. prosinca 2013. godine.
Hrvatski zavod za zapošljavanje izradio je u prosincu 2010. godine Preporuke za obrazovnu
upisnu politiku i politiku stipendiranja, a u okviru provedbe Programa gospodarskog oporavka.
Prema provedenoj analizi i prognozi potreba tržišta za pojedinim zvanjima, utvrđeno je da na
području Osječko-baranjske županije postoje programi u kojima treba povećati broj upisanih i
stipendiranih učenika ili studenata u srednjoškolskim trogodišnjim i četverogodišnjim programima,
stručnim studijima i sveučilišnim studijima. Dio tih nedostajućih programa ne provodi se na stručnim
i sveučilišnim studijima na području Osječko-baranjske županije.
Budući da je u tijeku priprema realizacije projekta "Studentski krediti" te da se već sada javio
veći broj zainteresiranih za uključivanje u izvanredni studij nekih programa za nedostajuća zvanja,
mišljenja smo da bi bilo dobro omogućiti stjecanje prava na studentski kredit uz subvencioniranu
kamatu i izvanrednim studentima, a koji se obrazuju za deficitarno zanimanje prema utvrđenom
popisu deficitarnih zanimanja kojeg donosi Osječko-baranjska županija svake godine.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje akta koji glasi:
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Temeljem članka 16. i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici _________________________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o pokretanju projekta
"Studentski krediti" Osječko-baranjske županije

I.
U Zaključku o pokretanju projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 15/10.) u točki III. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Iznimno od stavka 1. javni poziv za dodjelu kredita uz subvenciju kamata uputit će se i
izvanrednim studentima. Izvanredni studenti osim uvjeta iz prethodnog stavka, moći će ostvariti pravo
na kredit ukoliko se obrazuju u programu za deficitarno zanimanje. Popis deficitarnih zanimanja
utvrđuje svake godine Župan."
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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