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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 023-01117-01115
URBROJ: 2181101-05-01/7-18-31
Split, 29. studenoga 2018. godine

VJEĆNIČKO

PITANJE

Temeljem članka 18. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća, ANTE BRADARIĆ ŠULJO,
vijećnik II Gradskom vijeću Grada Splita, dana 22. studenoga 2018. godine, posredstvom
predsjednika Gradskog vijeća, postavio je slijedeće:

VIJEĆNiČKO

PITANJE

"Molim Vas da mi dostavite odgovor na slijedeća pitanja.
1.

Koliko stipendija je podijeljeno u 2014., 2015., 2016., 2017., i 2018. godini?

2. Koliki je bio najmanji prosjek osobe koja je u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini
dobila stipendiju?
3. Koliko osoba se prijavilo za stipendiju u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini?
4. Koliki je broj stipendija za studente koje se planiraju

II

2019. godini?

Molim Vas da mi podatke dostavite za svaku navedenu godinu posebno."

ODGOVOR

Na postavljena pitanja dostavljamo odgovore kako slijedi:
1. _

u školskojfakademskoj godini 2014./2015. dodijeljena je 21 učenička stipendija,
80 studentskih i 5 naknada dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih doktorskih studija;
2015.12016. dodijeljeno je 35 učeničkih i 162 studentskih stipendija, te

•

6 naknada

dijela troškova

školarine

studentima

poslijediplomskih

doktorskih

studija.

2016.12017. dodijeljeno je 22 učeničkih i 81 studentskih stipendija, te
6 naknada

dijela troškova

školarine

studentima

poslijediplomskih

doktorskih

studija.

2017.12018. dodijeljeno je 30 učeničkih i 146 studentskih stipendija, te
4 naknade

dijela troškova

školarine

studentima

poslijediplomskih

doktorskih

studija.
Natječaj za 2018.12019. godinu je u tijeku. Predviđeno je dodijeliti 30 učeničkih i
100 studentskih stipendija, te 10 naknada dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih doktorskih studija.
2.

Najmanji prosjek ocjena po godinama iznosi:
2014.2015. godinu učenički prosjek iznosio je 4,89 ; za studente 1. godine na
temelju prosjeka iz srednjih škola 5,00 a
ostalih godina
studija, ovisno o
području studija 4,00; i za studente poslijediplomskih studija 4, 77
u 2015.2016. godini pravo na stipendiju ostvarili su svi kandidati koji su ispunili
formalne uvjete iz natječaja.
za 2016/.2017. godinu učenički prosjek iznosio je 4,90 ; za studente 1. godine na
temelju prosjeka iz srednjih škola 5,00 a za studente ostalih godina studija,
ovisno o području studija 4,00; za studente poslijediplomskog studija 4, 87
u 2017.2018. godini pravo na stipendiju ostvarili su svi kandidati koji su ispunili
formalne uvjete iz natječaja.
za 2018.2019. godinu natječaj je u tijeku

3.

u školskoj/akademskoj

2014.12015. godini za stipendiju Grad Splita prijavilo se

ukupno 236 kandidata i to:
35 srednjoškolskih učenika
188 studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija
13 studenata poslijediplomskih doktorskih studija
u školskoj/akademskoj 2015.12016. godini za stipendiju Grad Splita prijavilo se
ukupno 258 kandidata i to:
49 srednjoškolska učenika
190 studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija
19 studenata poslijediplomskih doktorskih studija
u školskoj/akademskoj

2016./2017.

ukupno 272 kandidata i to:
40 srednjoškolskih učenika
219 studenata preddiplomskih,
13 studenata poslijediplomskih
u školskoj/akademskoj

godini za stipendiju Grad Splita prijavito se

diplomskih i integriranih studija
doktorskih studija

2017.12018. godini za stipendiju Grad Splita prijavilo se

ukupno 220 kandidata i to:
39 srednjoškolskih učenika
176 studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija
5 studenata poslijediplomskih doktorskih studija
obzirom da za školsku/akademsku 2018.12019. godinu rok za predaju prijava za
poslijediplomske studente istječe 05. prosinca 2018. godine, podaci se odnose za

•
učeničke i studentske. Za stipendiju Grad Splita prijavilo se ukupno 234
kandidata (učenici i studenti), i to:
51 srednjoškolski učenik i
183 studenta preddiplomskih, diplomskih j integriranih studija.

4.

Zaključkom o broju i mjesečnoj visini stipendija Gradonačelnik Grada Splita svaku
školsku/akademsku godinu utvrđuje broj i mjesečnu visinu stipendija. Pored
stipendija učenicima i studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog
studija koji su pravo na stipendiju ostvarili temeljem natječaja za stipendiranje
učenika i studenata u prethodnih nekoliko godina, a koji su II prethodnoj
školskojfakademskoj godini ostvarili traženi prosjek ocjena i II propisanom roku
dostavili Gradu Splitu zahtjev za nastavak primanja stipendije, u projekciji
Proračuna Grada Splita za 2019. godinu predviđeno je osigurati sredstava za 30
učeničkih i 100 studentskih stipendija, te 10 naknadu dijela troškova školarine
studentima poslijediplomskih studija.

S poštovanjem,

OČELNIK
a~:L

DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku, ovdje - radi odgovora
2. Anti Bradariću Šulji, Split
3. Pismohrana, ovdje

