
                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
         OPDINA FERDINANDOVAC 
          OPDINSKI NAČELNIK 
         KLASA: 604-02/19-01/01 
         URBROJ: 2137/15-02-19-7 
         Ferdinandovac, 18. prosinca 2019. 
 

Na temelju članka 46. Statuta Opdine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13. i 1/18), članka 3. Odluke o stipendiranju studenata s područja Opdine Ferdinandovac 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 21/17), članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s 
područja Opdine Ferdinandovac (KLASA: 022-05/18-01/105, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. studenog 2018.) i 
članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Opdine Ferdinandovac u 
akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ: 2137/15-02-19-1 od 21. listopada 2019.), a 
sukladno Konačnoj listi reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Opdine 
Ferdinandovac za akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ: 2137/15-03-19-6 od 13. 
prosinca 2019.), opdinski načelnik Opdine Ferdinandovac 18. prosinca 2019. donio je 
 

O D L U K U 
o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2019./2020. godinu 

 
Članak 1. 

 Za pokride dijela troškova studija u akademskoj 2019./2020. godini, pravo na sklapanje ugovora za 
dodjelu studentske stipendije ostvarili su slijededi studenti s područja Opdine Ferdinandovac: 
 

1. KLARA KOLAR, studentica 1. godine redovnog diplomskog sveučilišnog studija Anglistike; 

studij Ruski jezik i književnost, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  

2. KATARINA MALETID, studentica 3. godine redovnog integriranog preddiplomskog i 

diplomskog  sveučilišnog studija Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski 

studiji; modul Hrvatski jezik, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u 

Čakovcu, 

3. NIKOLA FUČEK, student  3. godine redovnog  preddiplomskog studija Sigurnosti i zaštite, 

smjer  Sigurnost i zaštita , na Veleučilištu u Karlovcu 

4. HRVOJE KUDUMIJA, student 2. godine redovnog preddiplomskog stručnog studija 

Mehatronike, na Sveučilištu Sjever - Sveučilišni centar Varaždin, 

5. BRUNO KOVAČID, student 1. godine redovnog preddiplomskog stručnog studija Logistike i 

mobilnosti, na Sveučilištu Sjever-Sveučilišni centar Varaždin, 

6. SANELA STEVANOVSKI, studentica 1. godine redovnog diplomskog sveučilišnog  studija 

Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša, na Sveučilištu Sjever- Sveučilišni centar Koprivnica, 

7. PETRA FUČEK, studentica 2. godine redovnog diplomskog studija Marketinškog upravljanja, 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 

8. LUKA ĐOĐ, student 3. godine redovnog preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike, 

smjer Informatika, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet 

elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

9. MARIO IVŠAK, student 3. godine redovnog preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike, 

smjer Automatizacija, na Sveučilištu Sjever- Sveučilišni centar Varaždin 



 

Članak 2. 

 Studenti, stipendisti iz članka 1. ove Odluke pozvat de se, u Jedinstveni upravni odjel Opdine 

Ferdinandovac radi zaključenja Ugovora o studentskim stipendijama. 

Članak 3. 
 Studenti iz članka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u ukupnom iznosu od 
5.000,00 kn koja de se ispladivati na način i sukladno uvjetima Ugovora o stipendiranju studenta. 
 

Članak 4. 
 O ovoj Odluci obavijestit de se svi podnositelji prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija. 
 
 

Obrazloženje 

 Opdina Ferdinandovac raspisala je Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Opdine 
Ferdinandovac u akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ: 2137/15-02-19-
2 od 21. listopada 2019.). Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Opdine 
Ferdinandovac za akademsku godinu 2019./2020. izvršilo je uvid u sve zaprimljene prijave na Javni 
natječaj za dodjelu studentskih stipendija Opdine Ferdinandovac u akademskoj godini 2019./2020. 
Utvrđeno je da je u roku iz točke V. Javnog natječaja pristiglo 15 prijava. Uvidom u dokumentaciju 
prijava utvrđeno je da je svih 15 zaprimljenih prijava ispunilo formalne uvjete Javnog natječaja jer su 
pravodobne, predane na odgovarajudem obrascu Prijave te uz prilaganje svih propisanih obrazaca i 
ostale dokumentacije kojom se utvrđuje postojanje prava na prijavu na Javni natječaj te iz koje se 
može izvršiti bodovanje prijava i izraditi lista redoslijeda prvenstva. Po ispitivanju ispunjenja 
formalnih uvjeta Javnog natječaja Povjerenstvo je pristupilo bodovanju prijava i izradi privremene 
liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. Bodovanje i 
Privremena lista temelje se na kriterijima: „uspjeh u prethodnom školovanju“, „godina studija“, 
„nadarenost“, „prihod po članu domadinstva“, „težina studija“ i „dodatni bodovi“. Privremena lista  
reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Opdine Ferdinandovac za 
akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ: 2137/15-03-19-5 od 3. prosinca 
2019.) objavljena je na mrežnoj stranici Opdine Ferdinandovac dana 4. prosinca 2019. godine. Po 
objavi Privremene liste reda prvenstva 6 (šest) studenata povuklo je svoje prijave na Javni natječaj jer 
su po objavi Privremene liste reda prvenstva ostvarili pravo na državnu studentsku stipendiju. 
Obzirom na navedeno, Povjerenstvo je izostavilo navedene studente prilikom izrade Konačne liste 
reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Opdine Ferdinandovac za 
akademsku godinu 2019./2020. Opdinskom načelniku Opdine Ferdinandovac predložena je dodjela 
studentskih stipendija Opdine Ferdinandovac kao u točki I. Konačne liste reda prvenstva za dodjelu 
studentskih stipendija studentima s područja Opdine Ferdinandovac za akademsku godinu 
2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ: 2137/15-03-19-6 od 17. prosinca 2019.). 
 Slijedom gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
                                              OPĆINSKI NAČELNIK:   
                  Vjekoslav Maletić 
 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana primitka. 


