
 Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), članka 3. Odluke o stipendiranju studenata s 

područja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 21/17), 

članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine 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 Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 

2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/1, URBROJ: 2137-15-22-1 od 27. listopada 2022. godine, 

općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac 

u akademskoj godini 2022./2023. 
 

I. 

 Studentske stipendije Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2022./2023. odobravat 

će se temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine 

Ferdinandovac u akademskoj godini 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Natječaj) iz sredstava 

Proračuna Općine Ferdinandovac. 

 Kriteriji za izradu Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija, ugovorne obveze 

između davatelja i korisnika stipendije te način određivanja visine stipendije propisani su 

Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac (KLASA: 022-05/18-

01/105, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. studenog 2018. godine). 

 

II. 

 Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 - redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i 

 diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim 

 studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim 

 studijima, kratkim stručnim studijima, 

 - nisu ponavljači godine u koju su upisani, 

  - mlađi od 27 godina na dan 1. listopada akademske godine za koju se daje stipendija, 

 - imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ferdinandovac, 

 - ne primaju državnu, županijsku ili drugu studentsku stipendiju ili studentski kredit. 

 

 



III. 

 Na temelju provedenog Natječaja, Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija utvrđuje 

Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija, na temelju koje općinski načelnik donosi 

Odluku o dodjeli studentskih stipendija u tekućoj akademskoj godini.  

 Odluka o dodjeli studentskih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine 

Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac. 

 Broj korisnika stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2022./2023. utvrdit 

će općinski načelnik Općine Ferdinandovac Odlukom o dodjeli studentskih stipendija, a prema 

utvrđenoj Listi reda prvenstva i sukladno sredstvima osiguranima u Proračunu Općine 

Ferdinandovac. 

IV. 

 Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem slijedećih kriterija sukladno Pravilniku o 
stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac (KLASA: 022-05/18-01/105, 
URBROJ: 2137/15-18-01 od 8. studenog  2018. godine) : 
 
 – godina obrazovanja, 
 – uspjeh u prethodnom obrazovanju, 
 – prihod po članu domaćinstva, 
 – nadarenost, 
 – težina studija, 
 – dodatni bodovi. 

 

V. 

 Ovaj Natječaj otvoren je od 27. listopada do zaključno 18. studenog 2022. godine. 

 

VI. 

 Studenti se na Natječaj prijavljuju dostavom popunjenog obrasca „Prijave na Javni 

natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 

2022./2023.“ uz koji se obavezno prilaže sva dokumentaciju naznačena kao obavezna na 

obrascu „Prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u 

akademskoj godini 2022./2023.“.  

 Za ostvarenje dodatnih bodova potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju 

sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac (KLASA: 022-

05/18-01/105, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. studenog  2018. godine) i točkama 6.,8.,9. i 10. 

obrasca „Prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u 

akademskoj godini 2022./2023.“ 

http://www.ferdinandovac.hr/


 Obrazac „Prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine 

Ferdinandovac u akademskoj godini 2022./2023.“ te obrasci izjava nalaze se u prilogu Javnog 

natječaja objavljenog na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr, a mogu se 

podići i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28, 

u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odijela tijekom trajanja Natječaja. 

VII. 

 Prijave na Natječaj primaju se u natječajnom roku, a dostavljaju se poštom na adresu 

Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili osobno u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac.   

 

 Sve dodatne informacije  mogu se zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Ferdinandovac osobno, ili slanjem upita na e-mail adresu : opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr     

ili pozivom na broj telefona: 048/817 - 013. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
 
 
KLASA: 604-01/22-01/1 
URBROJ: 2137-15-22-2 
Ferdinandovac, 27. listopada 2022. 
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