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Naziv akta / dokumenta za koji se provodi 
savjetovanje: 

 
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata 
pri programima od osobitog javnog interesa 
za Grad Labin  

 
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja: 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada 
Labina 
 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Novim Pravilnikom uređuju se prava 
stipendista i uvjeti stipendiranja učenika i 
studenata pri programima od osobnog 
javnog interesa za Grad Labin, s naglaskom 
na dodatno bodovanje po kriteriju deficitarnih 
zanimanja na lokalnom tržištu rada, kriteriju 
izvrsnosti i socijalnom kriteriju. 

Objava dokumenata za savjetovanje http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

Razdoblje provedbe savjetovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
provedeno je putem internetske stranice 
Grada Labina u razdoblju od 25. lipnja 2021. 
do 26. srpnja 2021. godine 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje 

Pristigla su 2 ispunjena obrasca sa 
prijedlozima, sadržana u Prilogu br. 1. ovog 
Izvješća 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba savjetovanja nije iziskivala 
dodatna financijska sredstva. 

 
  



Prilog 1. Pregled prihvaćenih/neprihvaćenih/primljenih na znanje primjedbi, prijedloga 
 

Red 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
odnosno naziv 
organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga 
ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s 

obrazloženjem) 

1. Ana Paliska Cijeli tekst Nacrta 
Pravilnika Prijedlozi koji nisu predviđeni 

Nacrtom: 

Prijedlog je da se ovim ili  nekim 
drugim pravilnikom usustavljuje 
poticanje darovitosti te dodatna 
briga o djeci i mladima s 
posebnim potrebama i 
invaliditetom ili iz socijalno 
ugroženih obitelji. 

Smatram da Grad Labin treba 
započeti usustavljivati i 
stipendiranje/nagrađivanje 
/poticanje učenika s područja 
Labina, za početak u ovim 
kategorijama. U tome 
djelomično mogu pomoći i 
europski fondovi koji raspisuju 
natječaje za poticanje 
darovitosti, za djecu i mlade s 
posebnim potrebama i/ili 
invaliditetom te iz socijalno 
ugroženih obitelji. 

1.        Uvesti stipendije 
za  srednjoškolce iz socijalno 
ugroženih obitelji koji se školuju 
u Labinu i/ili za mlade s 
invaliditetom i kroničnim 
zdravstvenim poteškoćama. 

Smatram da dosadašnji 
pravilnik stipendiranja, a ni 
Nacrt, ne pruža potporu 
srednjoškolcima iz socijalno 
ugroženih obitelji i da ih se 
potiče da odlaze na školovanje 
izvan mjesta jer tako ostvaruju 
neka druga prava. Iako Grad 
Labin nije osnivač Srednje 
škole Mate Blažine, smatram da 
to nije opravdanje da se ne 
stipendiraju srednjoškolci iz 
socijalno ugroženih obitelji  jer 
oni ta prava stječu na temelju 
Lokalnog programa za mlade 
Grada Labina, a i stanovnici su 
ovoga grada. Istraživanje 
UNICEF-a iz 2015. ukazuje na 
alarmantne podatke. Pokazuje 
se i da djeca iz socijalno 

Prijedlog se djelomično 
prihvaća.  

Osnovne škole na području 
Labina nemaju, za sada, 
sveobuhvatni sustav testiranja i 
detektiranja darovitih učenika, 
stoga se taj kriterij ni ne može 
uvrstiti u Pravilnik o 
stipendiranju. Grad Labin 
podržava da se kroz određene 
školske ili izvanškolske 
aktivnosti potiču daroviti učenici, 
te da se sustav njihovog praćenja 
uvede u škole. Tek nakon što se 
prve generacije budu sustavno 
pratile, moguće je ovakav kriterij 
uvesti u Pravilnik. 

Za sada, Pravilnikom je definirano 
da se dodatno boduju značajni 
uspjesi učenika i studenata poput 
uspjeha na natjecanjima ili 
registracije patenta. 

Što se tiče socijalno ugroženih 
učenika, te onih s posebnim 
potrebama (invaliditet i sl.), 
Pravilnik u članku 11 definira 
zasebnu listu za socijalno 
osjetljive kategorije: 

Članak 11. 

         Za učenike / studente 
koji zadovoljavaju posebne 
socijalne kriterije, primjenjuje se 
zasebna bodovna lista, a 
bodovanje i broj dodijeljenih 
stipendija po ovim kriterijima za 
svaku školsku/studijsku godinu 
utvrđuje 
Gradonačelnik  posebnom 
odlukom. 

Popis socijalnih kriterija: 

- podnositelj zahtjeva bez jednog 
ili oba roditelja 



ugroženih obitelji, uz sve 
dosadašnje naknade, još uvijek 
žive na rubu siromaštva i ne 
uspijevaju izaći iz tzv. kružnog 
siromaštva. Da bi se taj krug 
djelomično razbio, potrebno je 
toj djeci i mladima omogućiti 
dodatnu potporu u pravu na 
obrazovanje. 

Predlažem da Grad Labin 
napravi reviziju broja potpora 
koje već dodjeljuje za 
osnovnoškolce u obliku 
besplatnih školskih obroka na 
temelju socijalnog statusa i da 
na temelju toga godišnje utvrdi 
koliki je okvirni broj potrebnih 
srednjoškolskih stipendija ili 
nekih drugih potpora u toj 
kategoriji, neovisno o mjestu 
školovanja te da utvrdi kriterije i 
za dodjelu takvih stipendija. 

Smatram da mladi s takvim 
potrebama nestaju u sustavu 
potpore Grada Labina nakon što 
završe osnovnoškolsko 
obrazovanje, a da još uvijek 
postoje. 

 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji u 
tretmanu Centra za socijalnu skrb 

- oba nezaposlena roditelja 
podnositelja zahtjeva najmanje 6 
mjeseci u tekućoj 
godini                              

- podnositelj zahtjeva iz 
kućanstva korisnika pomoći za 
uzdržavanje i obuhvaćen 
Socijalnim programom Grada 
Labina 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji s 
troje i više  malodobne djece, 
odnosno punoljetne ukoliko se 
redovno školuju i mlađi su od 26 
godina, pod uvjetom da su svi 
članovi istog kućanstva 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji 
čiji članovi ostvaruju pravo na 
dječji doplatak 

- podnositelja zahtjeva uzdržava 
samohrani roditelj 

- podnositelj zahtjeva ili član 
obitelji koji živi u istom kućanstvu 
s podnositeljem zahtjeva invalid 
preko 50% 

Također, kroz Socijalni program 
Grada Labina, financijski i 
materijalno se pomaže djeci iz 
socijalno ugroženih obitelji, a 
kriteriji su jasno definirani 
važećom Odlukom o socijalnoj 
skrbi. Učenicima se pomaže 
izravno, kroz navedeno 
financiranje marendi ili obroka u 
produženom boravku te nabavke 
školske opreme i pribora, te 
neizravno kroz subvencioniranje 
troškova stanovanja za njihove 
obitelji odnosno kućanstva u 
kojima žive. 

Pravilnik o stipendiranju te cijeli 
model stipendiranja Grada Labina 
prvenstveno je mjera pomoći 
učenicima i studentima koji 
ostvaruju natprosječni uspjeh ili 
se školuju za lokalno deficitarna 
zanimanja. Cilj programa 
stipendiranja je poticati najbolje 
učenike i studente te im 
financiranjem omogućiti ili 
olakšati redovno školovanje, kao 



i poticati školovanje i studiranje 
za zanimanja koja su ili će biti 
potrebna na lokalnom tržištu 
rada.  

 

2. Ana Paliska Cijeli tekst Nacrta 
Pravilnika Nagrađivanje učenika tijekom 

osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog obrazovanja 
koji su ostvarili iznimne rezultate 
na individualnim natjecanjima i 
smotrama. 

Isplaćivanje jednokratne 
novčane naknade barem u visini 
jedne mjesečne stipendije za 
učenike koji su ostvarili 
individualne uspjehe na 
državnim natjecanjima (npr.1.-
12 mjesta) i smotrama koje 
provodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje ili Agencija za 
strukovno obrazovanje i 
natjecanje prema prijedlogu 
Glazbene škole ako slučajno 
nije uključeno u ovim 
kategorijama. Ako je moguće 
utvrditi kriterije, uključiti i 
vrednovanje individualnih 
uspjeha u sportskim područjima. 

 

Prijedlog se odbija.  
 
Nagrađivanje učenika koji 
postižu iznimne uspjehe može 
biti predmetom nekog drugog 
Pravilnika ili akta. Ovaj Pravilnik 
prvenstveno se odnosi na 
stipendiranje učenika i studenata 
s natprosječnim uspjehom i onih 
koji se školuju za deficitarna 
zanimanja. 

3. Ana Paliska Cijeli tekst Nacrta 
Pravilnika Raspisivati godišnje natječaje 

kao potpore za pohađanje 
programa darovitosti koji su 
nedostupni u Labinu za 
osnovnoškolce i srednjoškolce 
npr. Novigradsko proljeće, 
Višnjanska škola itd. Unaprijed 
definirati kvote i kriterije, 
usustavljivati unaprijed 
definiranim proračunskim 
iznosima, a ne da sustav 
subvencioniranja ovisi o 
molbama koje roditelji, škole ili 
nastavnici upućuju Gradu. 
Popise programa koji se 
subvencioniraju definirati u 
suradnji sa školama. 

Prijedlog se odbija.  
 
Kao i u prethodnim odgovorima, 
i ovo može biti predmetom 
zasebnog pravilnika, no prije 
toga potrebno je uvesti sustav 
detektiranja i praćenja darovitih 
učenika u osnovne škole. 

4. Ana Paliska Primjedba i 
prijedlog na članak 
10. 

S obzirom na to da srednjoškolci 
koji se školuju u Labinu, nemaju 
pravo na stipendiju tijekom 
srednjoškolskog obrazovanja, 
mislim da je potrebno vrednovati 
njihove nastavne i 
izvannastavne uspjehe tijekom 
cijelog srednjoškolskog 
obrazovanja. 

Prijedlog se odbija. 
 
Učenici koji se natječu za 
srednjoškolske stipendije su oni 
koji su u prethodnoj godini 
pohađali 8. razred osnovne škole 
ili 1.-3. razred srednje škole, tako 
da se argumentacija vezana uz 
opterećenje u 4. razredu ne 
odnosi na njih. 



Prema dosadašnjem Pravilniku, 
a i u ovom Nacrtu, nejasno je 
definirano bodovanje 
natjecanja, nagrada, objavljenih 
radova tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja za one koji upisuju 
1. godinu studija. 

Dosadašnja praksa bila je da se 
boduje samo 4. razred, tj. samo 
prethodna godina obrazovanja. 
Mislim da bi to novim 
pravilnikom trebalo promijeniti 
barem u dijelu koji se odnosi na 
individualna natjecanja koje 
provodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje ili Agencija za 
strukovno obrazovanje. 
Smatram da bi individualne 
uspjehe na natjecanjima i 
smotrama trebalo bodovati 
tijekom cijelog srednjoškolskog 
obrazovanja kako bi se mlade 
poticalo na trajniji angažman. 
Također, u 4. razredu učenici su 
opterećeniji i ponekad se 
događa da oni koji su ostvarivali 
uspjehe na prijašnjim 
natjecanjima odustaju od 
natjecanja jer se posvećuju 
pripremi državne mature. Mislim 
da rezultati 4. razreda nisu 
dovoljno ogledalo nečijeg 
srednjoškolskog rada. 
Napominjem da na državnim 
smotrama kriterij ne može biti 
osvojeno mjesto jer na nekim 
smotrama npr. Lidrano takav 
poredak ne postoji. 

Što se tiče skupnih natjecanja i 
smotri, smatram da bi bilo 
potrebno i njih vrednovati 
tijekom cijelog srednjoškolskog 
obrazovanja, ali u sustavu 
bodovanja prednost davati 
individualnim natjecanjima i 
smotrama. 

Ako bi se dodatno bodovala 
natjecanja i smotre tijekom 
srednjoškolskog obrazovanja, 
moglo bi se dogoditi da bi ona 
mogla potisnuti vrijednost općeg 
uspjeha pa zaključujem da je 
najpravednije bodovati sve 
tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja, a ne samo 4. 
razred. 

 
Kvote za stipendiste koji upisuju 
1. godinu studija razdvojene su 
od kvota za stipendiste koji 
upisuju više godine studija. Ove 
se kvote definiraju Odlukom o 
visini i broju stipendija, za svaku 
godinu zasebno, te nisu 
definirane Pravilnikom. 
Smatramo da, pošto su ove 
kvote podijeljene, svi učenici koji 
su završili 4. razred srednje škole 
i apliciraju za stipendiju za 1. 
godinu studija imaju jednake 
uvjete, te nije potrebno uvoditi 
bodovanje natjecanja iz 
prethodnih godina. 
 



Kako bi se napravila razlika 
između studijskih i 
srednjoškolskih uspjeha, 
potrebno je razdvojiti kvote za 
one koji upisuju 1. godinu 
studija, od polaznika viših 
godina studija koji u 
prethodnom godinama nisu 
ostvarili pravo na stipendiju. 

 

5.  Ana Paliska Primjedba i 
prijedlog na članak 
13. 

„Iznimno, za učenike završnog 
razreda osnovne škole koji 
upisuju srednju školu te se 
javljaju na natječaj za 
stipendiranje Grada Labina, 
prosječna ocjena iz st.2 ovog 
Članka mora biti 5,00 u 8. 
razredu osnovne škole.“ 

Nejasno mi je odnosi li se ovo na 
uvjet za povećanje redovnog 
iznosa ili kao uvjet za prijavu 
stipendije. Ako je uvjet za 
prijavu, mislim da je napisano u 
pogrešnom članku i da je 
prosjek previsok jer je cilj 
poticanje školovanja 
srednjoškolaca u  deficitarnim 
zanimanjima, a ne nužno 
unaprijed strogo određen 
prosjek 5,00 kao uvjet. Probirat 
se može na temelju broja 
bodova koji su učenici ostvarili 
unutar unaprijed predviđene 
kvote takvih stipendija.  

 

Prijedlog se prihvaća, te je u 
dopuni Nacrta definiran na 
sljedeći način: 
 

Članak 13. 

  Stipendisti mogu 
ostvariti povećanje redovnog 
iznosa stipendije kroz kriterij 
izvrsnosti: 

Ukoliko je u prethodnoj 
obrazovnoj akademskoj godini 
student ostvario prosječnu 
ocjenu veću ili jednaku 4,50 
Gradonačelnik odobrava 
povećanje iznosa redovne 
stipendije za 20%, za tekuću 
akademsku godinu. 

Ukoliko je u prethodnoj 
obrazovnoj školskoj godini 
učenik ostvario prosječnu ocjenu 
veću ili jednaku 4,80 
Gradonačelnik odobrava 
povećanje iznosa redovne 
stipendije za 20%, za tekuću 
školsku godinu. 

Iznimno, za učenike 
završnog razreda osnovne škole 
koji upisuju srednju školu te se 
javljaju na natječaj za 
stipendiranje Grada Labina, za 
ostvarenje kriterija izvrsnosti i 
povećanja iznosa redovne 
stipendije prosječna ocjena iz st.2 
ovog Članka mora biti 5,00 u 8. 
razredu osnovne škole. 

Također, kriterij 
izvrsnosti mogu ostvariti i učenici 
srednjih škola, ukoliko su postigli 
izniman uspjeh na državnom 
natjecanju u znanju ili 
jednakovrijednim smotrama koje 
provodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje ili Agencija za 



strukovno obrazovanje. Izniman 
uspjeh podrazumijeva plasman 
među 10 najboljih rezultata na 
navedenom natjecanju. 

 

6.  Orijana Tenčić Primjedba i 
prijedlog na članak 
15. 

Primjedba: Stipendist Grada 
Labina trebao bi imati 
obavezu zasnovati radni 
odnos (ukoliko postoji potreba i 
raspisan je natječaj) za radna 
mjesta koja odgovaraju 
njegovom stečenom zvanju i 
stručnoj spremi, raspisane od 
strane gradske uprave, 
ustanova, trgovačkih društava u 
javnom vlasništvu ili 
suvlasništvu, organizacija 
civilnog društva i drugih javnih 
subjekata na području Grada 
Labina, u trajanju najmanje 
onoliko godina (ili mjeseci) 
koliko je primao stipendiju. 

Mišljenje: 

Ne može biti deficitarno 
zanimanje ono za kojim, 
nakon završetka školovanja, 
ne postoji potreba. 

Prijedlog se prihvaća, te je u 
dopuni Nacrta definiran na 
sljedeći način: 
 

Članak 15. 
 

 Stipendist Grada Labina 
dužan je po završetku programa 
školovanja tijekom kojega je primao 
stipendiju, javljati se na sve 
natječaje za radna mjesta koja 
odgovaraju njegovom stečenom 
zvanju i stručnoj spremi, raspisane 
od strane gradske uprave, 
ustanova, trgovačkih društava u 
javnom vlasništvu ili suvlasništvu, 
organizacija civilnog društva i drugih 
javnih subjekata na području Grada 
Labina, u trajanju od 12 mjeseci od 
dana završetka školovanja.  

Izuzetak je ako u 
navedenom razdoblju takav natječaj 
ne bude raspisan, te se u tom 
slučaju stipendist oslobađa 
navedene obveze.  

Od ovoga kriterija su 
izuzeti učenici srednjih škola koji po 
završetku školovanja uspješno 
upišu redovni studij, u roku od 
najviše 120 dana od dana završetka 
školovanja. 

Stipendisti koji ne ispune 
uvjete iz stavka 1. ovog članka 
dužni su iznose stipendija vratiti 
odjednom u cijelom iznosu ili u 
najviše onoliko mjesečnih rata 
koliko su primali stipendiju, te s 
isplatom početi najkasnije 60 dana 
nakon završenog školovanja / 
studiranja, odnosno gubitka prava 
na stipendiju. 

U slučaju vraćanja 
stipendije izvan rokova određenih 
naputkom Grada o vraćanju 
stipendije , korisnik stipendije 
dužan je platiti i zakonsku zateznu 
kamatu koja teče od nastanka 
obveze vraćanja. 
 

 


