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Kostrena, 24. rujan 2019. 

Na temelju članka 49. stavka l. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" 
br. 2/18 i 11/18), Općinski načelnik donio je sljedeću 

ODLUKU 

I. Utvrđuje se da će se u akademskoj godini 2019.12020. godine stipendirati sljedeća deficitarna 
zanimanja od interesa za Općinu Kostrena: 

učenička: građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, metalopreradivačka 

ugostlieljsko-tur~tička 

- studentska: logopedija, pedagogija ranog i predškolskog odgoja, edukacijsko 
rehabilitacijska znanost - defektologija.fizioterapija i rehabilitacija 

II.	 Objavit će se javili natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 
školsku/akademsku godinu 2019.12020. na mrežno} stranici Općine Kostrena, a obavijest u 
Novom listu (tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke). 

III.	 U Povjerenstvo za provedbu natječaja za stipendiranje učenika i studenata imenuju se Jasna 
Mavrinac, Mateja Matijašec i Vojana Šegota. 

IV,	 Zadatak je Povjerenstva da po okončanju javnog natječaja za dodjelu stipendija obradi 
pristigle prijave, sačini popis prijavljenih kandidata koji zadovoljavaju uvjete i zapisnik o 
svom radu te isto dostavi Općinskom načelniku kao prijedlog za dodjelu stipendija. 

Obrazloženje: 

Općina Kostrena dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, sukladno Odluci o stipendiranju 
učenika i studenata ("Službene novine Općine Kostrena" br. 8/18) te osiguranim proračunskim 

sredstvima. Ćlankom 15. Odluke propisano je da se objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija 
učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019.12020. na mrežnoj stranici Općine Kostrena 
te obavijest o istom u tisku, a člankom 9. da Općinski načelnik donosi Odluku kojom se utvrđuju 

deficitarna zanimanja od interesa -za Općinu Kostrena najkasnije do raspisivanja natječaja za dodjelu 
stipendija na temelju: 

•	 podataka Zavoda o potrebama zapošljavanja na području Općine Kostrena i o raspoloživim 
osobama koje su prijavljene na Zavodu 

•	 iskazanih potreba pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena za radnicima 
koji obavljaju odgovarajuće stručne poslove. 
U školskoj/akademskoj godini dodjeljuju se do dvije (2) učeničke stipendije za deficitarna 

zanimanja i do tri (3) studentske stipendije za deficitarna zanimanja. Dopis sa upitom o stvarnim 
potrebama pravnih osoba za deficitarnim zanimanjima poslan je većim gospodarskim subjektima na 
području općine (INA d.d., Brodogradilište Viktor Lenac, Dezinsekcija d.o.o., Novotehna d.d., IND
EKO d.o.o., Damaco d.o.o ., HEP d.d., Dječji vrtić "Zlatna ribica") . Pojedini subjekti nisu se očitovali 

na dopis (Brodogradilište Viktor Lenac, INA d.d., Novotehna d.d., Damaco d.o .o., HEP d.d.) dok 
Dezinsekcija d.o.o. nema potrebe za radnicima uzevši u obzir popis deficitarnih zanimanja objavljenog 
od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
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Ostali pravni subjekti iskazali su potrebu za sljedeće struke/zanimanja: 
IND-EKO: SSS- vozači e kategorije, građevinski radnici, YSS- dipl.ing.građ 

Dječji vrtić Zlatna ribica: YSS- logoped, odgajatelj 
Hrvatski zavod za zapošljavanje očitovao se preporukom za povećanje broja upisanih 
učenika/studenata kako slijedi: SSS- tesar, limar, fasader, soboslikar, monter suhe 
gradnje, pekar, strojarski tehničar, YSS- rehabilitacija, logopedija, geodezija, socijalni 
rad, socijalna pedagogija, geografija, biologija i kemija-nastavnički smjer, glazbena 
pedagogija 

Predloženo je stipendirati sljedeća deficitarna zanimanja: 
1) učenička: građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, metaloprerađivačka i ugostiteljsko

turistička 

2)	 studentska: logopedija, pedagogija ranog i predškolskog odgoja, edukacijsko rehabilitacijska 
znanost - defektologija, fizioterapija i rehabilitacija 
Temeljem članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (SN OK 8/18) Općinski 

načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za stipendiranje učenika i studenata koje vrši 
provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata te druge poslove u svezi dodjele 
stipendija. 

Dražen 

Dostaviti: 
1.	 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu o	 Pismohrana 



JA VNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA
 
ŠKOLSKU / AKADEMSKU GODINU 2019.12020.
 

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sljedeće 
uvjete: 

l.	 Opći uvjeti 

da su državljani Republike Hrvatske 
da imaju prebivalište na podru čju Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od 
najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija 
osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa 
stalnim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od 
najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija 
da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi 
iznimno, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti učenik odnosno student koji ima 
prebivalište u Općini Kostrena kraće od šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja 

za dodjelu stipendija, ako je u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja 
budući su na području iste on ili njegova obitelj u navednom periodu stekli u 
vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju 

II. Kriteriji za stjecanje prava 

II.a. STIPENDIJE IZVRSNOSTI 
Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda 
srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50 
Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz 
prethodne školske godine najmanje 4,50 
Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena 
iz prethodne akademske godine najmanje 4,OO i ostvarenih najmanje 55 ECTS 
bodova 
Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.a., alineje 
3. i nemaju pravo na dodjelu stipendija. 

II.b. STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA 
Za učenike: daje prosjek ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00 
Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz 
prethodne školske godine najmanje 3,00 
Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena 
iz prethodne akademske godine najmanje 3,OO i ostvarenih najmanje 30 ECTS 
bodova 
Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.b., alineje 
2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija 
Stipendiraju se učenici sljedećih struka: građevinsko-obrtnička, strojarsko
industrijska, metaloprerađivačka, ugostiteljsko-turistička 

Stipendiraju se studenti sljedećih studija: logopedija, pedagogija ranog 
predškolskog odgoja, edukacijsko rehabilitacijska znanost- defektologija , 
fizioterapija i rehabilitacija 
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II.c. STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA 
Za učenike : da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda 
srednje škole i da je zajedničko kućanstvo učenika: 

•	 korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje 

socijalna skrb, ili 

•	 korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, 
sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine 

Kostrena 
Za studente: da su redovni studenti i daje zajedničko kućanstvo studenta: 

•	 korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje 

socijalna skrb, ili 
•	 korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, 

sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine 

Kostrena 
Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke ll. c., alineje 
2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

•	 ispunjen prijavni obrazac 
•	 kratki životopis podnositelja 

•	 domovnicu 
•	 uvjerenje o prebivalištu 
•	 izjavu da nisu/jesu korisnici kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu 

ovjerenu kod javnog bilježnika 

•	 uvjerenje o upisu u školu ili fakultet 
•	 ovjerenu presliku svjedodžbe ili potvrdu o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova 

iz prethodne školske/akademske godine 
•	 dokaz o ostvarivanju prava socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke (za stipendije učenicima 

i studentima slabijeg imovinskog stanja). 

Prijava se može podnijeti samo zajednu kategoriju stipendija. 
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. 
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p . 15, 51221 Kostrena, 

s naznakom "Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima" zaključno do 18. listopada 

2019. godine. 


