Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/13 ) i članka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/09), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 9. listopada
2014. donio je pročišćeni tekst

PRAVILNIKA
o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
utvrđuje se:
- način raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija,
- kriterij za izradu Liste reda prvenstva,
- ugovorne obveze između davatelja i korisnika stipendije,
- način određivanja visine stipendije,
- završna odredba.
II. NATJEČAJ
Članak 2.
Natječaj za dodjelu stipendija svake godine raspisuje općinski načelnik Općine Ferdinandovac (u
daljnjem tekstu: općinski načelnik). Natječaj se objavljuje u lokalnom glasilu, web stranici Općine Ferdinandovac
www.ferdinandovac.hr i na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
Natječaj mora sadržati:
- visinu pojedinačne mjesečne svote stipendije,
- rok za podnošenje prijava za natječaj,
- popis isprava koje se obvezno prilažu uz prijavu za natječaj,
- druge podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) prikuplja
prijave za natječaj i izrađuje prijedlog Liste reda prvenstva za izbor studenata korisnika stipendije.
III. KRITERIJI ZA IZRADU LISTE REDA PRVENSTVA
Članak 4.
Lista reda prvenstva za izbor studenata korisnika stipendije Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu:
Općina) temelji se na kriterijima: „godina studija“, „uspjeh u prethodnom školovanju“, „nadarenost“, „prihod po
članu domaćinstva“ i „deficitarna struka“.
Članak 5.
Broj bodova po kriteriju „godina studija“ utvrđuje se na slijedeći način:
GODINA STUDIJA
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina

BROJ BODOVA
10
20
30
40
50

Članak 6.
Broj bodova po kriteriju „uspjeh u prethodnom školovanju“ dobije se prema općem uspjehu
(prosječna ocjena) u prethodnoj godini školovanja i to:
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Opći uspjeh
dovoljan(2)
dobar (3)
vrlo dobar (4)
odličan (5)

Broj bodova
20
30
40
50

Za studente prve godine broj bodova određuje se tako da se iz općeg uspjeha završnog razreda srednje
škole i uspjeha postignutog na ispitima državne mature odredi prosječna ocjena.
Članak 7.
Broj bodova po kriteriju „nadarenosti“ utvrđuje se prema postignutom uspjehu na državnim
natjecanjima srednjih škola, za studente prve godine studija te temeljem priznanja, pohvala i preporuka
sveučilišta, fakulteta ili visokih škola, za studente viših godina studija na slijedeći način:
USPJEH NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA
TE NA FAKULTETU ILI VISOKOJ ŠKOLI
Prvo mjesto na državnom natjecanju
Drugo mjesto na državnom natjecanju
Treće mjesto na državnom natjecanju
Priznanje, pohvala i preporuka sveučilišta ili fakulteta

BROJ BODOVA
15
10
5
10

Članak 8.
Broj bodova po kriteriju „prihod po članu domaćinstva“ utvrđuje se na temelju slijedećih dokumenata:
- izjave o broju članova domaćinstva,
- potvrde o mjesečnim primanjima svih zaposlenih članova domaćinstva za prethodna tri
mjeseca tekuće godine (za poljoprivrednike potvrdu porezne uprave, za umirovljenike
potvrdu nadležnog tijela).
OSTVARENI DOHODAK
do 2.000,00 kuna
od 2.000,00 do 4.000,00 kuna
od 4.000,00 do 6.000,00 kuna
od 6.000,00 kuna i više

BROJ BODOVA
50
45
40
35

Članak 9.
Dijete poginulog ili nestalog branitelja te 50 i više postotnog invalida Domovinskog rata po kriteriju
„prihod po članu domaćinstva“ ostvaruje maksimalni broj bodova.
Članak 10.
Po kriteriju „deficitarna struka“ utvrđuje se 20 bodova.
Općinski načelnik na temelju iskazanih potreba za pojedinim deficitarnim zanimanjima, svake godine prije
raspisivanja natječaja za stipendiranje studenata, utvrđuje koje su „deficitarne struke“ na području Općine.
Članak 11.
Svim podnositeljima prijava za natječaj omogućit će se uvid u Listu reda prvenstva u Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Članak 12.
Listu reda prvenstva predlaže Povjerenstvo za dodjelu stipendija općinskom načelniku na usvajanje.
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Svi podnositelji prijava za natječaj, nakon usvajanja Liste reda prvenstva u roku od 8 dana, moraju biti
upoznati s rezultatima natječaja.
Nakon usvajanja Liste reda prvenstva s korisnicima se sklapaju ugovori o stipendiranju.
IV. UGOVORNE OBVEZE
Članak 13.
Ugovor o stipendiranju studenata obvezno sadrži odredbe kojima se reguliraju međusobni odnosi
davatelja i korisnika stipendije i to:
- odredbe o obvezi studenata o roku završetka školovanja,
- odredbe o pravima studenata na stipendiju za vrijeme trajanja ugovora,
- odredbe o obvezama studenata za vrijeme i nakon isteka ugovora,
- sankcije za nepoštivanje odredbi ugovora.
Članak 14.
Općinski načelnik potpisuje Ugovor o stipendiranju studenata.
V. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE STIPENDIJE
Članak 15.
Općinski načelnik za svaku školsku godinu, utvrđuje visinu stipendije prema sredstvima osiguranim u
Proračunu Općine Ferdinandovac.
Svi korisnici stipendije, bez obzira na godinu studija, imaju pravo na jednaku isplatu utvrđene visine
stipendije.
Stipendija će se isplaćivati u deset jednakih mjesečnih obroka, najkasnije do šesnaestog dana u mjesecu.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
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