
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA 
 
 
 

Materijal za sjednicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJA O PRIMJENI 
ODLUKE O STIPENDIRANJU 

DAROVITIH UČENIKA I 
STUDENATA U ŠKOLSKOJ 
ODNOSNO AKADEMSKOJ 

GODINI 2014./2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, srpnja 2015. 

 
 

Materijal pripremljen u 
 

Upravnom odjelu za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu 

Osječko-baranjske županije 



 1

 
 

INFORMACIJA O PRIMJENI 
ODLUKE O STIPENDIRANJU 

DAROVITIH UČENIKA I 
STUDENATA U ŠKOLSKOJ 
ODNOSNO AKADEMSKOJ 

GODINI 2014./2015. 
 
 

UVOD 
 

Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije darovitim učenicima i studentima od 
2002./03. školske/akademske godine, a 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. 
 

U razdoblju od 2002. do 2014. godine na natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih potpora 
(koje su dodjeljivane do 2008./09. školske/akademske godine) prijavilo se ukupno 3.990 kandidata (od 
toga 2.307 učenika i 1.683 studenata). Ugovori o stipendiranju i dodjeli jednokratnih potpora potpisani 
su sa 1.133 učenika (1.102 stipendije i 31 jednokratna potpora) i 706 studenata (700 stipendija i 6 
jednokratnih potpora), ukupno 1.839 korisnika. Među tim je korisnicima bilo ukupno 37 korisnika 
jednokratnih financijskih potpora. Ukupno je za razdoblje od 2002. do srpnja 2015. godine za 
stipendiranje učenika i studenata te dodjelu jednokratnih potpora utrošeno 19.561.791,46 kuna iz 
Proračuna Osječko-baranjske županije. S darovitim učenicima je potpisano ukupno 1.025, a s 
darovitim studentima 511 ugovora o stipendiranju. 
 

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 5. srpnja 2004. godine 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. 
 



 2

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. 
 

Skupština je 21. ožujka 2009. godine donijela Odluku o stipendiranju darovitih učenika i 
studenata ("Županijski glasnik" broj 2/09.) (u daljnjem tekstu: Odluka) 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. 
 

Temeljem članka 25. stavak 2. i članka 26. Odluke Župan Osječko-baranjske županije je 17. 
srpnja 2014. godine donio Rješenje o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju darovitih učenika 
i studenata kojim je utvrđeno da će se u školskoj godini 2014./15. 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. 
 

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu Osječko-baranjske županije objavio je 15. rujna 2014. godine u "Glasu Slavonije", na web 
stranicama Osječko-baranjske županije i na web stranicama Sveučilišta Josipa J. J. Strossmayera 
Osijek Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2014./15. školsku, odnosno 
akademsku godinu. Natječaj je bio otvoren do 15. listopada 2014. godine. 
 

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) razmatralo je prijave na natječaj 14. studenoga 2014. godine te utvrdilo Liste reda 
prvenstva za darovite učenike i studente. U roku od 8 dana od objave Lista Povjerenstvo je zaprimilo 2 
prigovora učenika na Listu reda prvenstva darovitih učenika. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 1. 
prosinca 2014. godine razmatralo prigovore te utvrdilo da su oba neutemeljena. Župan je 5. prosinca 
2014. 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 7. prosinca 2014. godine 
Rješenje o dodjeli stipendija darovitim učenicima i 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, 
- koji imaju status redovitog učenika ili studenta, 
- koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina, 
- koji 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, 
- osvojene nagrade, 
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- objavljeni radovi, 
- 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 2014./15. godinu stiglo je ukupno 227 prijava darovitih učenika i studenata, od 
toga 143 prijave učenika i 84 prijave studenata. Dodijeljeno je 65 stipendija darovitim učenicima, a 30 
stipendija dodijeljeno je darovitim studentima. 
 

Ova Informacija obuhvaća tijek i rezultate provedenog natječaja za 2014./15. godinu i to: 
 
1. za stipendije za darovite učenike, 
2. za stipendije za darovite studente i 
3. financijsko izvješće. 
 
 
1. STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE 
 

Od ukupno 227 prijava prispjelih na natječaj, za učeničke stipendije natjecalo se 143 
kandidata. Povjerenstvo je razmatralo sve prispjele prijave i utvrdilo da 5 kandidata ne ispunjavaju 
uvjete natječaja. 
 

Povjerenstvo je stoga razmatralo 138 zahtjeva učenika. 
 

U Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije 
u žalbenom roku od osam dana zaprimljena su 2 prigovora na Listu reda prvenstva darovitih učenika, 
od kojih niti jedan nije bio utemeljen. 
 

Ugovore o stipendiranju potpisalo je 65 darovitih učenika i to je ukupan broj darovitih učenika 
koje je Županija stipendirala 2014./15. školske godine. 
 

Stipendije su dodijeljene po školama kako je prikazano u Tablici br. 1. 
 

Tablica br. 1 

Red. br. Škola Grad Broj 
stipendija

1. III. gimnazija Osijek Osijek 12 
2. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek 12 
3. Srednja škola Valpovo Valpovo 10 
4. Gimnazija  A. G. Matoša Đakovo Đakovo 8 
5. II. gimnazija Osijek Osijek 5 
6. Srednja škola I. Kršnjavoga Našice Našice 3 
7. Srednja škola Donji Miholjac Donji Miholjac 3 
8. Elektrotehnička i prometna škola Osijek Osijek 2 
9. Gimnazija Beli Manastir Beli Manastir 2 

10. I. gimnazija Osijek Osijek 2 
11. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek Osijek 2 
12. Gaudeamus Osijek 1 
13. Prosvjetno-kulturni centar Mađara Osijek Osijek 1 
14. Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek Osijek 1 
15. Ekonomska i upravna škola Osijek Osijek 1 

 UKUPNO:  65 
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Od 65 dodijeljenih stipendija darovitim učenicima, učenicima trećih razreda dodijeljeno je 
ukupno 29 stipendija (ili 44,00%), a učenicima četvrtih razreda 36 stipendija (ili 56,00%). To je 
ujedno ukupan broj učenika stipendista jer se od 2009./10. školske godine ugovori sklapaju na jednu 
školsku godinu. 
 

Analizom mjesta prebivanja učenika stipendista (Tablica br. 2), uočeno je da od 65 stipendija 
njih 59 je dodijeljeno učenicima s područja koja obuhvaćaju gradove Osječko-baranjske županije dok 
je 6 stipendija dodijeljeno učenicima koji imaju prebivalište u općinama Osječko-baranjske županije. 
 

Tablica br. 2 

GRAD Općina Naselje Broj 
stipendija 

Ukupno 
isplaćeno 

BELI MANASTIR - Branjin Vrh 2 9.000,00
 Bilje Lug 1 4.500,00

BELIŠĆE - - 5 22.500,00
  Bistrinci 1 4.500,00

DONJI MIHOLJAC - - 1 4.500,00
 Viljevo - 1 4.500,00

ĐAKOVO - - 8 36.000,00
 - Budrovci 1 4.500,00

NAŠICE - Londžica 1 4.500,00
  Ceremošnjak 1 4.500,00

 - Makloševac 1 4.500,00
OSIJEK - - 26 117.000,00

 - Višnjevac 1 4.500,00
 - Tenja 5 22.500,00
 - Josipovac 1 4.500,00

 Erdut Dalj  2 9.000,0
 Laslovo - 1 4.500,00
 Čepin - 1 4.500,00

VALPOVO - - 3 13.500,00
  Ladimirevci 1 4.500,00
  Harkanovci 1 4.500,00
   65 292.500,00
 
 
2. STIPENDIJE ZA DAROVITE STUDENTE 
 

Od 227 prijava prispjelih na natječaj u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu 84 prijave podnijeli su daroviti studenti. Od toga broja 5 kandidata nije ispunilo uvjete 
natječaja i to 4 kandidata jer su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, a jedan kandidat je 
podnio prijavu izvan natječajnog roka. 
 

Utvrđeno je da ostalih 79 kandidata za stipendiju ispunjavaju uvjete natječaja. 
 

U propisanom roku od osam dana prigovor na listu reda prvenstva nije podnio niti jedan 
kandidat. Ugovore o stipendiranju potpisalo je 30 studenata što je i ukupan broj darovitih studenata koji 
su 2014./15. akademske godine primali stipendiju. 
 

Analiza dodijeljenih studentskih stipendija po fakultetima pokazuje da je 20 stipendija 
dodijeljeno studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (66,67%), 7 stipendija 
dodijeljeno je studentima na fakultetima u Zagrebu (23,33%), a studentima na fakultetima u Zadru 3 
stipendije (10,00%). 
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U Tablici br. 3 prikazan je broj upisanih studenata po fakultetima i studijskim grupama. 
 

Tablica br. 3 

R. br. Fakultet Broj stipendija 

1. 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek 
- Učiteljski studij - 2 
- Rani i predškolski odgoj i obrazovanje -2 

4 

2. 

Filozofski fakultet u Osijeku 
- Povijest i hrvatski - 1 
- Mađarski i engleski jezik - 1 
- Engleski i hrvatski jezik - 1 

 
3 

3. 
Filozofski fakultet u Zagrebu 
- Muzeologija i upravljanje baštinom - 1 
- Psihologija - 2 

3 

4. 

Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
- Ekološka poljoprivreda - 1 
- Zootehnika - 1 
- Agroekonomika - 1 

3 

5. Elektrotehnički fakultet u Osijeku 
- Elektroenergetika 2 

6. 
Umjetnička akademija u Osijeku 
- Grafika i multimedija - 1 
- Likovna kultura - 1 

2 

7. Muzička akademija u Zagrebu 
- Dirigiranje - 2 2 

8. 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu 
- Eksperimentalna biologija - 1 
- Molekularna biologija - 1 

2 

9. Odjel za matematiku Osijek 
- Financijska matematika i statistika 1 

10. Odjel za fiziku Osijek 
- fizika i informatika - 1 1 

11. Odjel za kulturologiju Osijek 
- Knjižničarstvo - 1 1 

12. Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku 
- Znanost o hrani i nutricionizmu - 1 1 

13. Ekonomski fakultet u Osijeku 
- Marketing - 1 1 

14. Medicinski fakultet u Osijeku 
- Doktor medicine - 1 1 

15. Sveučilište u Zadru - Odjel za psihologiju 
- Psihologija - 1 1 

16. Sveučilište u Zadru - Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju 
- Geografija i etnologija i kulturna antropologija - 1 1 

17. Sveučilište u Zadru - Odjel za talijanistiku 
- Suvremena talijanska filologija i francuski jezik i književnost - 1 1 

UKUPNO: 30 
 

Analizom mjesta prebivanja studenata stipendista (Tablica br. 4.) utvrđena je sljedeća 
raspodjela: 23 stipendije dodijeljeno je studentima koji prebivaju u na području gradova, a 7 stipendija 
studentima s područja općina Osječko-baranjske županije. 
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Tablica br. 4 

GRAD Općina Naselje Broj 
stipendija 

Ukupno 
isplaćeno 

BELI MANASTIR - - 1 10.000,00
NAŠICE - Zoljan 1 6.000,00*

 Đurđenovac - 1 6.000,00*
OSIJEK - - 13 114.000,00*

 - Tenja 2 20.000,00
 - Josipovac 2 20.000,00
 - Višnjevac 2 20.000,00
 Čepin - 3 30.000,00
 Erdut Dalj 3 30.000,00

ĐAKOVO - - 2 10.000,00
    30 266.000,00
 
*Korisnici su apsolventi te prema Odluci imaju pravo primati stipendiju u trajanju od 6 mjeseci 
 
 
3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014./15. 
 

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 
2014. godini bilo je osigurano 1.172.250,00 kuna za podmirenje obveza po ugovorima iz ranijih 
godina i za dodjelu novih stipendija po raspisanim natječajima u 2014. godini. Iz tih je sredstava za 
prvi dio školske/akademske godine 2014./15., od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, za stipendije 
darovitih učenika i studenata u navedenom razdoblju utrošeno ukupno 207.000,00 kuna, a od toga: 
 

- za razdoblje rujan - prosinac 2014. godine za stipendije darovitih učenika isplaćeno je ukupno 
117.000,00 kuna,  

- za razdoblje listopad - prosinac 2014. godine za stipendije darovitih studenata isplaćeno je  
ukupno 90.000,00 kuna. 

 
U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. 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 2015. godine. Iz tih je sredstava za drugi dio 
školske/akademske godine 2014./15., od 1. siječnja do 31. srpnja 2015. godine, za stipendije darovitih 
učenika i studenata u navedenom razdoblju utrošeno ukupno 349.800,00 kuna, a od toga: 
 

- za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine za stipendije darovitih učenika isplaćeno je ukupno 
172.800,00 kuna, 

- za razdoblje siječanj - srpanj 2015. godine za stipendije darovitih studenata isplaćeno je  
ukupno 177.000,00 kuna. 

 
Za školsku/akademsku godinu 2014./15. za stipendije darovitih učenika i studenata ukupno je 

utrošeno 556.800,00 kuna. 
 
 

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. Stipendisti Osječko-baranjske 
županije vrlo često nastavljaju školovanje na poslijediplomskom studiju, a veliki je broj i onih koji 
postaju znanstveni novaci ili asistenti na fakultetima. 
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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. 
 
 


