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UVOD
Skupština Osječko-baranjske županije pokrenula je projekt "Studentski krediti" Zaključkom o
pokretanju projekta "Studentski krediti" od 21. prosinca 2010. godine ("Županijski glasnik" broj
15/10.), a 15. ožujka 2011. godine Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Zaključak o
dopuni Zaključka o pokretanju projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 3/11.). S obzirom da je projekt pokrenut do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u
iznosu od 7.500.000,00 kuna, a najduže do 31. prosinca 2013. godine bilo je nužno donijeti novi akt za
nastavak provedbe projekta.
Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela
je Zaključak o nastavku projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 15/13.). Zaključkom je reguliran nastavak provedbe projekta "Studentski krediti" do
iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a najduže do 31. prosinca
2016. godine. Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. ožujka 2014. godine Zaključak o
prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta
"Studentski krediti". Osječko-baranjska županija i Zagrebačka banka d.d. zaključili su 16. travnja
2014. godine I. Aneks Ugovora o poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta "Studentski krediti"
te 20. ožujka 2015. godine II. Aneks Ugovora o poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta
"Studentski krediti". Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. ožujka 2014. godine Rješenje o
osnivanju Povjerenstva za provedbu projekta "Studentski krediti" i Rješenje o imenovanju
predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu projekta "Studentski krediti".
U Povjerenstvo za provedbu projekta "Studentski krediti" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
imenovani su:
1.
Dragan Vulin, za predsjednika,
2.
Stjepan Sokol,
3.
Snježana Staščik i
4.
Bernardica Lovrić, za članove.
Petog člana Povjerenstva, Marijetu Ravlić, imenovala je Zagrebačka banka d.d.
Korisnici kredita mogu biti redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija, polaznici
poslijediplomskih studija te izvanredni studenti sveučilišnih i stručnih studija koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja:
koji su državljani Republike Hrvatske,
koji imaju prebivalište na području Osječko-baranjske županije,
koji nemaju zaključen ugovor o subvencioniranom studentskom kreditu s drugim kreditorom,
koji udovoljavaju uvjetima određenim od strane Osječko-baranjske županije i
koji udovoljavaju uvjetima boniteta utvrđenog Odlukom Banke.
Korisnici kredita mogu ostvariti kredit za plaćanje troškova života u visini od 500,00 kuna
mjesečno do 5.000,00 kuna mjesečno, ovisno o mjestu studiranja, i kredit za plaćanje školarine čija
visina ovisi o visini školarine, ali najviše do 225.000,00 kuna.
Javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za akademsku godinu
2014./15. Županija je objavila 23. listopada 2014. godine u "Glasu Slavonije", od kojega je datuma
javni poziv dostupan i na web stranicama Županije do isteka akademske godine 2014./15.
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Ova Informacija obuhvaća:
tijek dodjele studentskih kredita uz subvenciju kamata,
analitički prikaz dodijeljenih kredita i
financijsko izvješće.

1.

TIJEK DODJELE STUDENTSKIH KREDITA UZ SUBVENCIJU KAMATA

Tijekom akademske godine 2014./15. zahtjev za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju
Osječko-baranjske županije podnijelo je 11 studenata.
Povjerenstvo je tijekom akademske godine održalo četiri sjednice na kojima su se razmatrali
zahtjevi. Povjerenstvo je potvrdilo da 11 kandidata ispunjavaju sve uvjete koje je utvrdila Županija te
su zahtjevi upućeni Zagrebačkoj banci d.d. na daljnje razmatranje radi potpisivanja ugovora. Ukupna
vrijednost odobrenih kreditnih zahtjeva od strane Povjerenstva bila je 1.133.730,00 kuna, od čega se 8
zahtjeva odnosilo isključivo na troškove života, 2 zahtjeva na troškove školarine, a 1 zahtjev za obje
namjene.
Svi zahtjevi koji su ocijenjeni pozitivno od strane Povjerenstva su tijekom obrade u
Zagrebačkoj banci realizirani te je sklopljeno 11 ugovora odnosno, odobreno je 11 studentskih kredita
ukupne vrijednosti 1.133.730,00 kuna.
2.

ANALITIČKI PRIKAZ DODIJELJENIH KREDITA

Analiza realiziranih studentskih kredita po sveučilištima i fakultetima pokazuje da su najviše
kredita realizirali studenti Sveučilišta u Zagrebu, njih četvero, dok su studenti Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku realizirali 3 kreditna zahtjeva, a studenti Sveučilišta u Splitu i Dubrovniku te
privatnog fakulteta i stranog fakulteta po 1 kreditni zahtjev.
Tablica br. 1.
R.
br.

3.

Sveučilište u
Zagrebu
Sveučilište
J. J. Strossmayera
u Osijeku

2.

Sveučilište u
Splitu

1.

Sveučilište i fakultet
- Filozofski fakultet u Zagrebu
- Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
- Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu
- Medicinski fakultet u Zagrebu

Broj
kredita
1
1
1
1
4

- Filozofski fakultet u Osijeku
- Ekonomski fakultet u Osijeku
- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

1
1
1
3

- Kineziološki fakultet u Splitu

1
1

2

Sveučilište
u
Dubrovniku
Privatni
fakultet

4.

Strani
fakultet

5.

6.

- Odjel za umjetnost i restauraciju

1
1

- Rochester institute of technology Croatia u Zagrebu

1
1

- Pace University, Pleasntville New York

1
1
SVEUKUPNO:

11

Kreditni zahtjevi su odobreni za 11 različitih studijskih programa. Najveći je broj studentskih
kredita, njih 4, dodijeljen studentima polaznicima preddiplomskih studija, dok su po 3 kredita
realizirali studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Studenti
diplomskih studija realizirali su 2 kreditna zahtjeva, dok su po 1 kredit realizirali polaznici
poslijediplomskog i stručnog studija. Pregled svih studijskih programa za koje je studentima odobren
kredit prikazan je u tablici br. 2.
Tablica br. 2.
Broj odobrenih
kreditnih zahtjeva

Redni broj

Studijski program

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preddiplomski studij - Kineziologija
Preddiplomski studij - Studij anglistike i rusistike
Preddiplomski studij - Financijski menadžment
Preddiplomski studij - Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Diplomski studij - Psihologija
Diplomski studij - Restauracija i konzervacija artefakata od drva,
papira, tekstila, metala i keramike
Integrirani preddiplomski i diplomski studij - Studij farmacije
Integrirani preddiplomski i diplomski studij - Studij medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski studij - Učiteljski studij
Poslijediplomski studij - Pedagogija i kultura suvremene škole
Stručni studij - Informacijske tehnologije
UKUPNO:

7.
8.
9.
10.
11.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Analizom mjesta prebivališta (Tablica broj 3) utvrđeno je da je 4 kreditna zahtjeva odobreno
studentima s područja Grada Osijeka, 3 kreditna zahtjeva odobreno je studentima s područja Grada
Đakova te po 2 kreditna zahtjeva za studente s područja gradova Našica i Valpova.
Tablica br. 3.
GRAD

Općina

Naselje

Broj
odobrenih
kredita

ĐAKOVO

-

3
3
1
2

138.000,00
588.000,00
123.750,00
144.000,00

2
11

139.980,00
1.133.730,00

NAŠICE

-

Josipovac
-

VALPOVO

-

-

OSIJEK

3

Visina
odobrenog
kredita

3.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA AKADEMSKU GODINU 2014./15.

Za sufinanciranje studentskih kredita osiguravaju se sredstva u Proračunu Osječko-baranjske
županije. U 2014. godini bilo je osigurano 20.000,00 kuna, a u 2015. godini 30.000,00 kuna za
podmirenje obveza sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta "Studentski
krediti" (u daljnjem tekstu: Ugovor) sa Zagrebačkom bankom d.d. te I. i II. Aneksom Ugovora o
poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta "Studentski krediti" (u daljnjem tekstu: Aneks).
II. Aneksom Ugovora je Županija preuzela obvezu sufinanciranja kamatne stope u otplati i
korištenju u iznosu od 2% od iznosa kamate i naknade utvrđene Aneksom Ugovora. Kamatna stopa
sastavljena je od fiksnog i varijabilnog dijela te je na dan sklapanja Aneksa Ugovora iznosila 5,62%
godišnje i promjenjiva je. Fiksni dio kamatne stope iznosi 4,23% te se ne mijenja tijekom cijelog
razdoblja otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope može se mijenjati, a na dan sklapanja II.
Aneksa Ugovora iznosio je 1,39%.
Ukupni kreditni potencijal prema Aneksu Ugovora iznosi 7.500.000,00 kuna za razdoblje od
7. listopada 2011. godine do 31. prosinca 2016. godine.
Javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za akademsku godinu
2014./15. Županija je objavila 23. listopada 2014. godine i bio je otvoren do kraja akademske godine
2014./15. Županija je odobrila subvenciju kamata za 11 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od
1.133.730,00 kuna, što je 15,11% u odnosu na kreditni potencijal.
Od početka provođenja projekta "Studentski krediti" sklopljeno je ukupno 49 ugovora za
studentske kredite ukupne vrijednosti 3.208.091,34 kuna, što je 42,77% od ukupnog kreditnog
potencijala.

ZAKLJUČAK
Izdvajanje proračunskih sredstava za kreditiranje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih
studija, polaznika poslijediplomskih studija te izvanrednih studenata sveučilišnih i stručnih studija koji
se obrazuju za deficitarna zanimanja provedeno je uspješno već petu akademsku godinu.
Očekivani rezultati Projekta "Studentski krediti", a samim time i svrha projekta, ostvareni su,
ali u nedovoljnoj mjeri u odnosu na broj kandidata. Poticanje izvrsnosti u pravilu redovitih studenata s
prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, poticanje izobrazbe deficitarnih zanimanja,
poticanje izobrazbe strateških kadrova za razvoj Županije, poticanje kontinuiranog obrazovanja kroz
kreditiranje studenata i potpora za postizanje boljih socijalnih mogućnosti studiranja, kao snažan
poticaj stvaranju društva znanja, nisu dovedeni u pitanje, ali je kreditne zahtjeve podnijelo manje od
očekivanog broja kandidata. U četiri akademske godine ukupno je 49 studenata sklopilo ugovore o
kreditiranju.
Osim podizanja kvalitete studiranja i stvaranja uvjeta studiranja prema europskim
standardima, Projekt omogućuje odabir studijskih programa za koje je tržište rada pokazalo interes što
će u budućnosti zasigurno dovesti do lakšeg zapošljavanja.
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