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UVOD

1.

Stipendiranje učenika i studenata

Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije darovitim učenicima i studentima od
2002./03. školske/akademske godine, a od 2007./08. godine i učenicima i studentima koji se obrazuju
za deficitarna zanimanja. Osim toga od 2002. do 2008. godine dodjeljivane su jednokratne financijske
potpore. Od 2002. godine do danas nekoliko su se puta mijenjali akti temeljem kojih se provodio
postupak stipendiranja.
Osječko-baranjska županija započela je tijekom 2002. godine s postupkom dodjele stipendija
darovitim učenicima i studentima. Zbog strateške orijentiranosti prema društvu znanja, naglasak je
stavljen na darovitost, na postizanje izvrsnih rezultata u jednom području ili više njih te iskazanoj
sklonosti za stalnim usavršavanjem.
U cilju provedbe postupka stipendiranja Skupština Osječko-baranjske županije i Poglavarstvo
Osječko-baranjske županije donosili su prateće akte kojima su se utvrđivali uvjeti za dodjelu
stipendija. Na 11. sjednici 5. srpnja 2002. godine donesena je Odluka o stipendiranju i odobravanju
drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima ("Županijski glasnik" broj 5/02.), a
temeljem odredbi te Odluke Poglavarstvo Županije donijelo je Pravilnik o postupku stipendiranja i
odobravanja drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima ("Županijski glasnik"
broj 6/02., 8/02., 6/03. i 8/03.).
Ovim su se aktima uredili kriteriji i mjerila za dodjelu stipendija i potpora, postupak dodjele
stipendija i potpora, prava i obveze korisnika stipendija i potpora, način utvrđivanja visine stipendija i
potpora te druga pitanja u svezi sa stipendiranjem darovitih učenika i studenata. U razdoblju od 2002.
godine do danas akti su se usavršavali i prilagođavali promjenama u društvenom okružju.
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 5. sjednici novu Odluku o stipendiranju i
odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima ("Županijski glasnik"
broj 9/04. i 6/07.). Temeljem odredbi te Odluke Poglavarstvo Županije donijelo je Pravilnik o
postupku stipendiranja i odobravanja drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i
studentima ("Županijski glasnik" broj 10/04., 13/04. i 10/05.). Ovim aktima dan je veći značaj
socijalnom statusu kandidata, a izostavljena je i dvojbena odredba po kojoj je bio omogućen nastavak
stipendiranja od prve godine studija za one učenike koji su bili stipendisti Županije, a upisali su studij
u području darovitosti.
Skupština je 2007. godine Odluku o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske
potpore darovitim učenicima i studentima izmijenila i dopunila u skladu sa zahtjevima najveće
reforme visokog obrazovanja u Europi poznatoj kao Bolonjski proces, slijedom čega je donesen novi
Pravilnik o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
("Županijski glasnik" broj 8/07. i 9/08.). Do Izmjena i dopuna Odluke i Pravilnika došlo je zato što je
31. prosinca 2007. godine bio zadnji rok za usklađivanje sveučilišta sa Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.).
i slijedom toga potrebe za prilagodbom akata koji reguliraju područje stipendiranja studenata u našoj
Županiji.
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Skupština je 21. ožujka 2009. godine donijela Odluku o stipendiranju darovitih učenika i
studenata ("Županijski glasnik" broj 2/09.) i Odluku o stipendiranju učenika i studenata koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja ("Županijski glasnik" broj 2/09.) radi usuglašavanja sa zakonskim
promjenama u svezi s ovlastima predstavničkog i izvršnog tijela područne (regionalne) samouprave,
kojom su objedinjene odredbe dotadašnje Odluke i Pravilnika u jedan akt, a na temelju dotadašnjeg
iskustva pojedine su odredbe dorađene.
U razdoblju od 2002. do 2017. godine na natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih potpora
(koje su dodjeljivane do 2008./09. školske/akademske godine) prijavilo se ukupno 4.415 kandidata (od
toga 2.545 učenika i 1.816 studenta). Ugovori o stipendiranju i dodjeli jednokratnih potpora potpisani
su sa 1.287 učenika (1.256 stipendija i 31 jednokratna potpora) i 812 studenata (806 stipendije i 6
jednokratnih potpora), ukupno 2.099 korisnika. Među tim je korisnicima bilo ukupno 37 korisnika
jednokratnih financijskih potpora. Ukupno je za razdoblje od 2002. do srpnja 2017. godine za
stipendiranje učenika i studenata te dodjelu jednokratnih potpora utrošeno 21.827.591,40 kuna iz
Proračuna Osječko-baranjske županije.
S učenicima je potpisano ukupno 1.256 ugovora o stipendiranju, od čega 90 ugovora s
učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (zidar, limar, tesar, monter suhe gradnje, stolar,
pekar, tokar, bravar/monter i obrađivač rezanjem i deformacijom, mehaničar poljoprivredne
mehanizacije, vrtlar). Sa studentima je potpisano 806 ugovora o stipendiranju, od čega su 235 ugovora
za deficitarna zanimanja (arhitektura, građevinarstvo, geodezija, računarstvo, elektrotehnika,
strojarstvo, defektologija, geografija, socijalni rad, edukacijska rehabilitacija, medicina, dentalna
medicina, veterinarska medicina i farmacija).
2.

Poslijediplomski studij

Osječko-baranjska županija 2002./2003. akademske godine započela je s postupkom dodjele
potpora za permanentnu edukaciju, a od 2004. godine dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij.
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine
Odluku o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 2/09.) (u daljnjem
tekstu: Odluka) kojom su utvrđeni kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi s dodjeljivanjem
potpora zainteresiranim pojedincima za poslijediplomski studij. Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora
za poslijediplomski studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je radno tijelo zaduženo za provedbu
Odluke koje ima predsjednika i šest članova, a imenuje ga Župan na vrijeme trajanja svog mandata.
U razdoblju od 2002./03. do 2016./17. akademske godine na natječaj za dodjelu potpora za
permanentnu edukaciju, odnosno od 2004. za dodjelu potpora za poslijediplomski studij, prijavilo se
ukupno 1.247 kandidata. Ugovori o dodjeli potpora potpisani su sa 972 korisnika. Ukupno je za
razdoblje od 2002./03. do 2016./17. akademske godine za potpore za permanentnu edukaciju odnosno
poslijediplomski studij utrošeno 4.900.133,61 kuna iz Proračuna Osječko-baranjske županije.
Ova informacija obuhvaća tijek i rezultate provedenog natječaja za 2016./17. godinu i to:
o
o
o
o

II.

za stipendije za darovite učenike,
za stipendije za darovite studente,
za potpore za poslijediplomski studij i
financijsko izvješće.

STIPENDIJE

Temeljem članka 25. stavak 2. i članka 26. Odluke Župan Osječko-baranjske županije je 20.
srpnja 2016. godine donio Rješenje o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju darovitih učenika
i studenata kojim je utvrđeno da će se u školskoj godini 2016./17. stipendirati 65 darovitih učenika i
30 darovitih studenata. Visina stipendije za učenike iznosi 450,00 kuna, a za studente 1.000,00 kuna
mjesečno u trajanju od 10 mjeseci u jednoj školskoj, odnosno akademskoj godini.
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Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu Osječko-baranjske županije objavio je 12. rujna 2016. godine u "Glasu Slavonije", na
internetskim stranicama Osječko-baranjske županije i na internetskim stranicama Sveučilišta Josipa J.
J. Strossmayera Osijek Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2016./17.
školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je bio otvoren do 12. listopada 2016. godine.
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) razmatralo je prijave na natječaj 11. studenoga 2016. godine te utvrdilo Liste reda
prvenstva za darovite učenike i studente. U roku od 8 dana od objave Lista Povjerenstvo je zaprimilo 1
prigovor učenika na Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima. Povjerenstvo je
na sjednici održanoj 02. prosinca 2016. godine razmatralo prigovor te je utvrđeno kako je prigovor
učenice utemeljen.
U roku od 8 dana od objave Lista Povjerenstvo je zaprimilo 1 prigovor studenta na Listu reda
prvenstva za dodjelu stipendija darovitim studentima. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 02.
prosinca 2016. godine razmatralo prigovor te je utvrđeno kako je prigovor studenta neutemeljen.
Župan je 21. prosinca 2016. godine utvrdio konačne Liste reda prvenstva za darovite učenike i
studente polazeći od kriterija i uvjeta propisanih Odlukom.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu donio je 21. prosinca 2016.
godine Rješenje o dodjeli stipendija darovitim učenicima, a 21. prosinca 2016. godine Rješenje o
dodjeli stipendija darovitim studentima.
Temeljem i sukladno Odluci pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola počevši
od trećeg razreda srednje škole i studenti na drugoj razini sveučilišnog studija i to od četvrte godine za
studijske programe integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i od prve godine
diplomskog studija koji:
-

su državljani Republike Hrvatske,
imaju status redovitog učenika ili studenta,
imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,
nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.
Kriteriji na osnovi kojih se vršio odabir kandidata jesu:

-

opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja,
završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama inovacija,
izlaganje na znanstvenim skupovima,
javni nastupi te priznate inovacije,
osvojene nagrade,
pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu i
socijalni status.

Na natječaj za 2016./17. godinu stiglo je ukupno 148 prijava darovitih učenika i studenata, od
toga 101 prijava učenika i 47 prijava studenata. Dodijeljeno je 66 stipendija darovitim učenicima, a 30
stipendija dodijeljeno je darovitim studentima.
1.

STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE

Za učeničke stipendije natjecao se 101 kandidat. Povjerenstvo je razmatralo sve prispjele
prijave i utvrdilo da 2 kandidata ne ispunjavaju uvjete natječaja, a 2 kandidata nisu uz prijavu priložila
potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo je stoga razmatralo 97 zahtjeva učenika.
3

Ugovore o stipendiranju potpisalo je 66 darovitih učenika i to je ukupan broj darovitih učenika
koje je Županija stipendirala 2016./17. školske godine.
Stipendije su dodijeljene po školama kako je prikazano u Tablici br. 1.

Škola

Red. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tablica br. 1
Broj
stipendija

Grad

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
III. gimnazija Osijek
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Srednja škola Valpovo
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo
II. gimnazija Osijek
Medicinska škola Osijek
I. gimnazija Osijek
Srednja škola Donji Miholjac
Prva privatna srednja škola u Osijeku Gaudeamus
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera
Glazbena
Franje Kuhača
Boškovićaškola
Osijek
UKUPNO:

Osijek
Osijek
Našice
Valpovo
Đakovo
Osijek
Osijek
Osijek
Donji Miholjac
Osijek
Osijek
Osijek
Osijek

5
9
22
12
2
1
3
3
2
1
1
4
1
66

Analizom mjesta prebivanja učenika stipendista (Tablica br. 2), uočeno je da od 66 stipendija
njih 53 je dodijeljeno učenicima s područja koja obuhvaćaju gradove Osječko-baranjske županije dok
je 13 stipendija dodijeljeno učenicima koji imaju prebivalište u općinama Osječko-baranjske
županije.
Tablica br. 2
Broj stipendija
GRAD/općina
OSIJEK

-

Erdut
Vladislavci
ĐAKOVO
Satnica Đakovačka
BELI MANASTIR
Darda
BELIŠĆE
NAŠICE

Ukupno isplaćeno

Naselje
15

67.500,00

Višnjevac
Tenja
Dalj
Hrastin
Gašinci

1
2
2
1
1
1

4.500,00
9.000,00
9.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

Branjin Vrh
-

2
1
6
8

9.000,00
4.500,00
27.000,00
36.000,00

Martin

1

4.500,00

Breznik Našički

1

4.500,00

Markovac
Našički
Granice

2
1

9.000,00
4.500,00

4

Đurđenovac

Podgorač
DONJI
MIHOLJAC
Magadenovac

VALPOVO

Sušine
Pribiševci
Klokočevci
-

1
1
1
1
1

4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

Podgajci Podravski
Lacići
Šljivoševci

3
2
1
1

13.500,00
9.000,00
4.500,00
4.500,00

Beničanci

1

4.500,00

-

8

36.000,00

66

297.000,00

Ukupno:

2.

STIPENDIJE ZA DAROVITE STUDENTE

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu zaprimio je 47 prijava studenata.
Od toga broja 2 kandidata ne ispunjavaju uvjete natječaja te je utvrđeno da ostalih 45 kandidata
ispunjavaju uvjete natječaja.
Ugovore o stipendiranju potpisalo je 30 studenata što je i ukupan broj darovitih studenata koji
su 2016./17. akademske godine primali stipendiju.
Analiza dodijeljenih studentskih stipendija po fakultetima pokazuje da je 21 stipendija
dodijeljena studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (70%), 9 stipendija dodijeljeno
je studentima na fakultetima u Zagrebu, Zadru i Splitu (30%).
U Tablici br. 3 prikazan je broj upisanih studenata po fakultetima i studijskim grupama.

Tablica br. 3
R. br.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Fakultet

Broj stipendija

Medicinski fakultet u Osijeku
Doktor medicine - 6
Ekonomski fakultet u Osijeku
Poduzetnički menadžment - 1
Poduzetništvo - 2

6
3

Filozofski fakultet u Osijeku
Psihologija - 3
Hrvatski jezik i pedagogija - 1
Pedagogija i povijest - 1

5

Muzička akademija u Zagrebu
Studij za instrumentaliste - 3
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Voćarstvo - 1
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
Molekularna biologija - 1

5

3
1
1

7.

Umjetnička akademija u Splitu
Solo pjevanje - 1

1

8.

Filozofski fakultet u Zagrebu Psihologija - 1

1

9.

Medicinski fakultet u Zagrebu Doktor medicine - 1

1

10.

Odjel za matematiku Osijek - Matematika i informatika - 1

11.

12.

13.
14.

1

Sveučilište u Zadru - Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Učiteljski studij - 1
Fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija,
Osijek
Elektrotehnika - 3
Računarstvo - 1
Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
Psihologija - 1
Umjetnička akademija Osijek
Llikovna kultura - 1
UKUPNO

1
4

1
1
30

Analizom mjesta prebivanja studenata stipendista (Tablica br. 4) utvrđeno je da su gotovo sve
(25) stipendije dodijeljene studentima s područja gradova i njima pripadajućim prigradskim naseljima
dok je pet stipendija dodijeljeno studentima iz općina s područja Osječko-baranjske županije.
Tablica br. 4
GRAD/općina

Broj
stipendija

Naselje

16

156.000,00

Višnjevac

1

10.000,00

Tenja

3

30.000,00

Erdut

Dalj*

1

6.000,00

Čepin

-

1

10.000,00

Ernestinovo

Laslovo

1

10.000,00

Vladislavci

-

1

10.000,00

ĐAKOVO*

-

1

6.000,00

VALPOVO

-

2

20.000,00

Nard

1

10.000,00

OSIJEK*

-

Ukupno isplaćeno

DONJI MIHOLJAC Feričanci*
Ukupno:

-

1

10.000,00

1
30

6.000,00
284.000,00

*Korisnici su apsolventi te prema Odluci imaju pravo primati stipendiju u trajanju od 6 mjeseci
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3.

STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA
ZANIMANJA

Temeljem članka 22. stavak 2. i članka 23. stavak 2. Odluke Župan Osječko-baranjske
županije 20. srpnja 2016. godine donio je Rješenje o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja i Rješenje
o rasporedu sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
kojima je utvrđeno da će se u školskoj godini 2016./17. stipendirati 15 učenika i 23 studenta i to za
zanimanja: zidar (3 stipendije), vozač motornog vozila (2 stipendije), stolar (3 stipendije),
bravar/monter i obrađivač rezanjem i deformacijom (2 stipendije), kuhar (3 stipendije), limar (1
stipendija), tesar (1 stipendija), magistar/specijalist struke u području arhitekture (1 stipendija),
magistar/specijalist struke u području geodezije (1 stipendija), magistar/specijalist struke u području
strojarstva (1 stipendija), magistar/specijalist struke u području socijalnog rada (1 stipendija),
magistar/specijalist struke u području logopedije (1 stipendija), magistar/specijalist struke u području
socijalne pedagogije (1 stipendija), magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije (2
stipendije), magistar/specijalist struke u području geografije (2 stipendije), magistar/specijalist struke u
području agronomije - bilinogojstvo i zootehnika (2 stipendije), magistar/specijalist struke u području
prehrambene tehnologije (2 stipendije), doktor medicine (4 stipendije), doktor dentalne medicine (3
stipendije) i doktor veterinarske medicine (2 stipendije). Visina stipendije za učenike iznosi 450,00
kuna, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno.
Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu Osječko-baranjske županije objavio je 12. rujna 2016. godine u "Glasu Slavonije", na
internetskim stranicama Osječko-baranjske županije i na internetskim stranicama Sveučilišta Josipa J.
J. Strossmayera u Osijeku Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja za 2016./17. školsku, odnosno akademsku godinu.
Natječaj je bio otvoren do 12. listopada 2016. godine nakon čega je utvrđeno da se za pojedina
zanimanja nije prijavio dovoljan broj kandidata te je predložena preraspodjela broja stipendija u korist
zanimanja za koja se javio veći broj kandidata od predviđenog.
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) razmatralo je prijave na natječaj 07. studenoga 2016.
godine. Liste reda prvenstva za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja bile su
objavljene za oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije, a nakon proteka roka za
prigovore, tijekom kojega nije zaprimljen niti jedan prigovor.
Župan Osječko-baranjske županije donio je 06. prosinca 2016. godine Rješenje o izmjenama
Rješenja o rasporedu sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja kojim je broj stipendija namijenjenih za učenike koji se obrazuju za zanimanja zidar
preraspodjelom povećan s 3 na 4. Ukupan broj učeničkih stipendija smanjen je na 10 s obzirom na
manji broj prijava.
Za programe za deficitarna zanimanja na visokim učilištima prijavio se ukupno veći broj
studenata od predviđenog broja stipendija, ali za neke studijske programe manje od predviđenog broja.
Rješenjem za studente povećan je broj stipendija koje se dodjeljuju studentima koji se
obrazuju u području arhitekture, dentalne medicine i medicine.
Temeljem i sukladno Odluci pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji su upisani u
trogodišnje programe srednje strukovne škole s Liste deficitarnih zanimanja i studenti koji su upisani
na visoka učilišta na sveučilišne studijske programe s Liste deficitarnih zanimanja počevši od prve
godine diplomskog studija odnosno četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija koji:
-

su državljani Republike Hrvatske,
imaju status redovitog učenika ili studenta,
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-

imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,
nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.
Kriteriji na osnovi kojih se vršio odabir kandidata jesu:

-

opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja i
socijalni status.

Na natječaj za 2016./17. godinu stiglo je ukupno 54 prijave učenika i studenata koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja, od toga 14 prijava učenika i 41 prijava studenata. Potpisani su
ugovori o stipendiranju s 10 učenika i 23 studenta.
3.1.

STIPENDIJE ZA UČENIKE KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Za raspoređenih 15 učeničkih stipendija natjecalo se 14 kandidata. Od 14 prispjelih prijava
učenika 4 prijave nisu zadovoljavale uvjete natječaja.
U propisanom roku nije bilo prigovora na liste reda prvenstva te su ugovori o stipendiranju
potpisani s 10 učenika koji su temeljem Odluke ostvarili najveći broj bodova.
Stipendije dodijeljene učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dodijeljene su po
školama kako je prikazano u Tablici br. 5.

Red.
br.
1.
2.
3.

Škola

Zanimanje

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Graditeljsko-geodetska škola Osijek
Obrtnička škola Osijek

Kuhar
Zidar
Stolar
UKUPNO:

Tablica br. 5
Broj
stipendija
3
4
3
10

Analizom mjesta prebivanja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja utvrđeno je da
je 4 stipendije dodijeljeno učenicima s prebivalištem na području gradova i pripadajućih prigradskih
naselja dok je 6 stipendija dodijeljeno učenicima s područja općina. (Tablica br. 6)
Tablica br. 6
GRAD/općina
OSIJEK

Naselje
-

Broj
stipendija
1

Ukupno isplaćeno
4.500,00

Višnjevac
Briješće

1
1

4.500,00
4.500,00

Čepin
Darda

-

1
1

4.500,00
4.500,00

Petrijevci

-

2

9.000,00

Satnica

1

4.500,00

Bizovac

Novaki Bizovački

1

4.500,00

ĐAKOVO

-

1

4.500,00

10

45.000,00

Ukupno:
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3.2.

STIPENDIJE ZA STUDENTE KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA
ZANIMANJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu zaprimio je 40 prijava studenata
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Od tog broja troje kandidata nije ispunjavalo uvjete
natječaja, jedan kandidat polaznik je preddiplomskog studija, a dva kandidata polaznici su prve
odnosno druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija. Utvrđeno je da ostalih 37
kandidata ispunjavaju uvjete natječaja te je nakon razmatranja prijava dodijeljeno 23 stipendije koliko
je bilo utvrđeno Rješenjem o rasporedu sredstava, odnosno Rješenjem o izmjeni Rješenja o rasporedu
sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
Analiza dodijeljenih studentskih stipendija za deficitarna zanimanja po fakultetima pokazuje
da je najveći broj stipendija dodijeljen studentima Sveučilišta u Zagrebu i to 11 stipendija (47,83%),
slijede Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s 8 stipendija (34,78%), zatim Sveučilišta u
Sarajevu, Rijeci i Slavonskom Brodu.
U Tablici br. 7 prikazan je broj upisanih studenata po fakultetima i studijskim grupama.
Tablica br. 7
R. br.

Fakultet

Broj stipendija

1.
2.
3.

Medicinski fakultet u Osijeku
Stomatološki fakultet u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

7
1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu
Veterinarski fakultet u Sarajevu
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Medicinski fakultet u Rijeci
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Medicinski fakultet u Zagrebu
Stomatološki fakultet Zagreb
Pravni fakultet Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Arhitektonski fakultet u Zagrebu

3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
UKUPNO:

23

Analizom mjesta prebivanja studenata stipendista koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
(Tablica br. 8), utvrđena je sljedeća raspodjela: 21 stipendija odlazi u gradove s pripadajućim
prigradskim naseljima, a 2 stipendija u dvije općine s pripadajućim naseljima Osječko-baranjske
županije.
Tablica br. 8
GRAD/općina
OSIJEK

ĐAKOVO

Broj stipendija Ukupno isplaćeno

Naselje
-

10

100.000,00

Višnjevac

1

10.000,00

Josipovac

1

10.000,00

-

3

30.000,00

1
1

10.000,00
10.000,00

Široko Polje
DONJI MIHOLJAC -

9

NAŠICE

-

1

10.000,00

Lila

1

10.000,00

Vukojevci

1

10.000,00

Zoljan

1

10.000,00

Darda

Mece

1

10.000,00

Strizivojna

-

1

10.000,00

23

230.000,00

Ukupno:

III.

POTPORE ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Na temelju Odluke 20. veljače 2017. godine objavljen je Natječaj za dodjeljivanje potpora za
poslijediplomski studij za akademsku godinu 2016./17. u "Glasu Slavonije", na internetskim
stranicama Županije i na internetskim stranicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i bio je
otvoren 30 dana.
Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij na svojoj sjednici održanoj
12. travnja 2017. godine utvrdilo je Listu kandidata, polazeći od uvjeta i kriterija utvrđenih Odlukom.
Sukladno Odluci utvrđeno je da pravo na potpore mogu ostvariti pojedinci koji su uspješno
završili dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij te koji imaju visok prosjek ocjena tijekom studiranja, ne manji od 3,50 ili
su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.
Osim navedenih uvjeta, potpore su se mogle dodjeljivati pojedincima koji su državljani
Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina te
koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.
Potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se pojedincima za programe poslijediplomskog
studija kojim se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv
sveučilišni specijalist određenog područja.
Odabir kandidata obavljao se temeljem utvrđenih kriterija, a to su: opći uspjeh na
sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te prosječna mjesečna visina
dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.
Odlukom je utvrđeno da se opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju (za studente
koji su započeli studij prije akademske godine 2005./06.) ili na preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju ili na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju utvrđuje
jedinstvenom prosječnom ocjenom iz svih godina prethodnog studiranja tako da se zbroj pojedinačnih
ocjena iz svih ispita podijeli s ukupnim brojem ispita. Kandidat ostvaruje bodove na način da se
osobni prosjek ocjena kandidata dijeli s prosjekom zbroja osobnih prosjeka svih kandidata koji
ostvaruju pravo na potporu i množi s 1000.
Na osnovi prosječne mjesečne visine dohotka kandidat ostvaruje bodove na način da se
prosjeku prihoda kandidata dodijeli broj bodova sukladno Odluci.
Bodovi ostvareni na osnovi općeg uspjeha i visine dohotka zbrajaju se i na taj se način
utvrđuje ukupan broj bodova za svakog kandidata.
Na natječaj za 2016./17. akademsku godinu prijavilo se 39 kandidata. Dodijeljeno je ukupno
36 potpora u različitim iznosima.
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U redovnom roku prijavilo se ukupno 39 kandidata, a izvan roka nije bilo prijava. Od 39
kandidata 36 kandidata je ispunilo uvjete natječaja, dok ih 3 nije ispunilo uvjete i to po raznim
osnovama: 2 kandidata su već ostvarila pravo na potporu za tu namjenu, dok 1 kandidat nije imao
odgovarajući prosjek ocjena.
U propisanom roku za prigovore niti jedan kandidat nije podnio prigovor.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu donio je 25. travnja 2017. godine
Rješenje o dodjeli potpora za poslijediplomski studij za 36 kandidata u ukupnoj visini od 299.627,64
kuna. Proračunom je za tu namjenu bilo predviđeno 300.000,00 kuna.
Promotre li se sve potpore dodijeljene za razdoblje 2016./17. akademske godine, može se
konstatirati da je svih 36 potpora dodijeljeno korisnicima koji su polaznici sveučilišta u Republici
Hrvatskoj. Najviše potpora odobreno je za poslijediplomske studije na visokoškolskim ustanovama u
Osijeku i to 28 potpore (77,78%), slijedi Zagreb sa 6 potpora (16,67%) i po jedna potpora studentima
Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Zadru.
Potpore su dodijeljene kandidatima-pojedincima za obrazovne programe koji su realizirani u
ustanovama nositeljima obrazovnih programa. U Tablici br. 9 prikazan je pregled svih nositelja
obrazovnih programa, naziv obrazovnog programa, broj odobrenih potpora i ukupna sredstva
dodijeljena za obrazovne programe.
Tablica br. 9
NOSITELJ OBRAZOVNOG
PROGRAMA I PROGRAM
Medicinski fakultet, Osijek Biomedicina i zdravstvo

BROJ

SREDSTVA

6

51.906,61

3

29.191,81

4

34.451,18

Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek Komunikologija

1
2

7.168,33
17.529,90

Filozofski fakultet, Osijek Pedagogija i kultura suvremene
škole
Filozofski fakultet, Osijek Jezikoslovlje

1

8.723,80

2

18.747,94

1

9069,46

1

8.238,23

Filozofski fakultet, Osijek Književnost i kulturni identitet
Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek Kulturologija
Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek Europski studiji

Filozofski fakultet, Zagreb Psihologija
Filozofski fakultet, Rijeka Izdavaštvo i mediji
Zagreb Studijfakultet,
lingvistike
Građevinski
Osijek Građevinarstvo
2

2

10.410,44
10.000,00

1

3.500,00

1

8.500,00

2

15.143,20

Pravni fakultet, Osijek Studij Ljudska prava
Fakultet elektrotehnike, računarstva i inf. tehnolog.,
Osijek Komunikacije i informatika
Ekonomski fakultet, Osijek
Računovodstvo, revizija i analiza
Osijek Organizacija i management
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Ekonomski fakultet

1

7.579,83

Filozofski fakultet, Zagreb Filozofija

1

8.500,00

Filozofski fakultet, Zagreb Moderna i suvremena
hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

1

8.962,47

Filozofski fakultet, Zagreb Lingvistika

1

9.513,88

Umjetnička akademija Osijek Kreativna terapija

2

17.488,75

Pravni Fakultet Zagreb Pravo društva i trgovačko pravo

1

8.500,00

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu
Prevencijska znanost i studij invaliditeta

1

8.542,74

Sveučilište u Zadru
Društvo znanja i prijenos informacija

1

8.369,91

Analiza strukture kandidata po mjestu prebivanja pokazuje da je najviše potpora dodijeljeno
kandidatima iz Osijeka i njemu pripadajućih prigradskih naselja, ukupno 23 ili 63,89%, a 13 potpora
(36,11%) raspoređeno je na ostale gradove i općine na način kako je prikazano u Tablici br. 10.

Naselje

GRAD/općina

Erdut
DONJI MIHOLJAC

Josipovac
Višnjevac
Aljmaš
-

21
1
1
1
2

176.550,62
8.822,56
8.500,00
8.715,57
13.962,47

BELIŠĆE

-

1

7.538,68

ĐAKOVO
Semeljci

Kešinci

1
1

9.258,75
9.168,22

Strizivojna
NAŠICE

Markovac Našički
-

1
4
1
1
36

8.500,00
36.030,94
5.000,00
7.579,83
299.627,64

OSIJEK

Jagodnjak
Ukupno:

IV.

Broj
potpora

Tablica br. 10
Ukupna visina
potpora

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja osiguravaju se sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije. U
2016. godini bilo je osigurano 1.210.000,00 kuna za podmirenje obveza po ugovorima iz ranijih
godina i za dodjelu novih stipendija po raspisanim natječajima u 2016. godini. Iz tih je sredstava za
prvi dio školske/akademske godine 2016./17., od 1. rujna do 31. prosinca 2016. godine, za stipendije
darovitih učenika i studenata te za stipendije učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja utrošeno ukupno 395.400,00 kuna.
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U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu predviđena su sredstva za dodjelu
stipendija darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja u visini od ukupno 1.500.000,00 kuna za podmirenje obveza po ugovorima iz ranijih
godina i za dodjelu novih stipendija po natječajima u rujnu 2017. godine. Iz tih je sredstava za drugi
dio školske/akademske godine 2016./17., od 1. siječnja do 31. srpnja 2017. godine, za stipendije
darovitih učenika i studenata te za stipendije učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja utrošeno ukupno 777.100,00 kuna.
Za školsku/akademsku godinu 2016./17. za stipendije darovitih učenika i studenata ukupno je
utrošeno 581.000,00 kuna, a za stipendije učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
591.500,00 kuna što ukupno iznosi 1.172.500,00 kuna.
Za potpore za poslijediplomski studij u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
bilo je osigurano 300.000,00 kuna. Ukupno na 36 kandidata je raspodijeljeno 299.627,64 kuna, što
prosječno po kandidatu iznosi 8.322,99 kuna. Usporedbom s prethodnom godinom prosjek po
kandidatu je znatno veći obzirom na znatno manji broj prijava kandidata, a samim time i manji broj
dodijeljenih stipendija. 2008./09. godine prosjek po kandidatu iznosio je 4.224,52 kuna, 2009./10.
godine 3.613,42 kuna, 2010./11. godine 5.262,25 kune, 2011./12. godine 4.223,73 kune, 2012./13.
godine 4.569,12 kuna, 2013./14. godine 4.342,93 kune, 2014./15. godine 4.913,37 kuna, a 2015./2016.
godine 4.832,91 kuna.

V.

ZAKLJUČAK

Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata ispunilo je
svoju svrhu, na učenike i studente djeluje poticajno jer ih potiče na postizanje visokog prosjeka ocjena
i značajnih rezultata na natjecanjima. To učenicima omogućava lakši upis na fakultete, a veći broj
studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka. Naši stipendisti vrlo često
nastavljaju školovanje na poslijediplomskom studiju, a veliki je broj i onih koji postaju znanstveni
novaci ili asistenti na fakultetima.
Dosadašnje iskustvo u provedbi postupka stipendiranja pokazalo je da je velika
zainteresiranost i učenika i studenata za ovaj oblik potpora iz više razloga: u financijskom smislu za
njih je to mogućnost kvalitetnijeg obrazovanja, na društvenom planu to je priznanje za postignute
rezultate i ulazak u krug najboljih i kao treće, to je osobito snažan motiv za postizanje još boljih
rezultata u učenju te boljoj startnoj poziciji pri upisu na višu razinu obrazovanja.
Polazeći od navedenoga i ubuduće treba nastaviti ulagati u znanje, odnosno stipendirati
darovite učenike i studente.
Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja ispunilo je očekivanja osobito kada su u pitanju studenti jer su se prijavili
studenti koji su postigli visok prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija.
Polazeći od navedenoga i ubuduće treba nastaviti poticati upisivanje u programe deficitarnih
zanimanja.
Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja naše Županije za najvišu razinu znanja
bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo,
socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i
najnovije znanstvene spoznaje.
Osječko-baranjska županija u potpunosti podupire ulaganje u obrazovanje na najvišoj razini te
svojim potporama nastoji barem djelomično financijski pratiti pojedince koji su spremni obrazovati se
i nakon završenih fakulteta.
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