OBAVIJEST UČENICIMA I STUDENTIMA
Ovim putem obavještavamo učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na
području općine Dobrinj o objavljenom natječaju za dodjelu stipendija za školsku/akademsku
2012./2013. godinu.
Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ 04. studenog 2012.
godine, a natječaj na web stranicama i oglasnim pločama Općine Dobrinj.
U natječaju su, između ostalog, objavljeni uvjeti za dodjelu stipendija, visine iznosa
prema vrsti stipendija, liste deficitarnih zanimanja, prilozi koji se prilažu uz zahtjev te rok za
podnošenje zahtjeva.
Na ovom mjestu nećemo navoditi sadržaj Natječaja već ćemo općenito prikazati
postupak dodjeljivanja stipendija te skrenuti pozornost na pojedine odredbe Odluke o
stipendijama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/12).
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici odnosno studenti
koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete: da su
državljani Republike Hrvatske, da nisu stariji od 27 godina, da imaju prebivalište na području
Općine Dobrinj, najmanje posljednje dvije godine bez prekida ili pet godina s prekidima, da
su redoviti učenici srednje škole odnosno redoviti studenti ili izvanredni studenti koji nisu u
radnom odnosu, da ne ponavljaju školsku odnosno akademsku godinu za koju podnose
zahtjev, te da nisu korisnici stipendije od strane drugih tijela javne vlasti.
Pored navedenih uvjeta, prema pojedinim vrstama stipendija, razlikuju se dodatni
uvjeti kojima učenik odnosno studen mora udovoljiti. Pri tome se ističe da će se ukoliko
zahtjev učenika odnosno studenta za određenom stipendijom nije potpun učeniku odnosno
studentu dodijeliti stipendija prema uvjetima kojima udovoljava.
Ističe se da se Odlukom o stipendijama uvede, pored već do sada dodjeljivanih
stipendija, i dvije „nove“ stipendije i to stipendije za učenike srednjih škola koji se obrazuju
za deficitarna zanimanja i stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, te
da listu deficitarnih zanimanja, sukladno potrebama gospodarstva i na temelju mišljenja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje Općinski načelnik za pojedinu školsku odnosno
akademsku godinu.
Nadalje, ističe se da će Općinski načelnik na temelju odluke o dodjeli stipendije, a
koju donosi temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendije, s odabranim učenikom
odnosno studentom zaključiti ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za
koju je kandidat podnio prijavu. S tim u svezi, a sukladno odredbama Odluke o stipendijama,
Općina Dobrinj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i prije završetka obrazovnog
programa i to u slučaju samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,
pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo te ukoliko se utvrdi da je kandidat
dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji podaci su bili temelj
za dodjeljivanje stipendije. U navedenim slučajevima korisnik stipendije ima obavezu povrata
primljene stipendije dok se u slučaju promjene prebivališta (preseljenja izvan područja općine
Dobrinj) ugovor raskida bez obveze povrata primljene stipendije.
Također, ističu se odredbe Odluke o stipendijama temeljem kojih se korisnik
stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i korisnik stipendije za
studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dužan prijaviti Zavodu za zapošljavanje u
roku od mjesec dana po završetku obrazovanja, a u roku od šest mjeseci dostaviti potvrdu o
zaposlenju ili potvrdu o redovitom prijavljivanju na Zavod za zapošljavanje za zanimanje za
koje se obrazovao, te da je u protivnom je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u cijelosti. Pored
navedenog korisnik stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i korisnik
stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dužan je po zasnovanom
radnom odnosu biti zaposlen u zanimanju za koje se obrazovao najmanje tri godine, u

razdoblju od pet godina od završetka obrazovanja, u protivnom je dužan vratiti isplaćenu
stipendiju u cijelosti.
Sukladno Odluci, Općinski načelnik može korisnicima stipendije posebnom odlukom
utvrditi obvezu volonterskog doprinosa lokalnoj zajednici.
Kako je navedeno, ovim putem nastojali smo u određenim dijelovima prikazati
odredbe Odluke o stipendijama Općinskog vijeća Općine Dobrinj donijete na sjednici
održanoj 16. listopada 2012. godine, a koja je Odluka stupila na snagu 02. studenog 2012.
godine, koje nisu sastavni dio objavljenog natječaja a relevantne su za cjelokupni prikaz
postupaka stipendiranja.
Zahtjev za dodjelu stipendije, kako je navedeno u Natječaju, podnosi se na obrascu
koji se može podići u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj ili preuzeti s web stranice, a zajedno
s prilozima dostavlja se neposredno prijemnoj pisarnici ili na adresu Općina Dobrinj, Dobrinj
103, 51 514 Dobrinj, do 20. studenog 2012. godine.
Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte putem telefona 604-161 ili
e-maila: tea@dobrinj.com.
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