
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” br. 4./09, 1/12., 

1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s 

područja grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 1/17) i članka 2. Odluke 

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice 

u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 604-02/17-01/0008, URBROJ: 2137/01-04/7-17-

1, od 27. 09. 2017. godine, gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27.11.2017. godine donio je 

 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli studentskih stipendija Grada Koprivnice 

u akademskoj godini 2017./2018. 

 

I. 

 Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice, temeljem 

primjene odredbe članka 6. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 1/17.), utvrdilo je: 

- Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 

2017./2018. – studenti s područja grada Koprivnice na preddiplomskom studiju i 

- Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 

2017./2018. – studenti s područja grada Koprivnice na diplomskom studiju, 

a koje Liste reda prvenstva se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 Dodjeljuju se studentske stipendije Grada Koprivnice u akademskoj godini 

2017./2018. – svim studentima s područja grada Koprivnice na preddiplomskom i 

diplomskom studiju koji su ispunili uvjete natječaja raspisanog temeljem Odluke o 

raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u 

akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 604-02/17-01/0008, URBROJ: 2137/01-04/7-17-1, 

od 27. 09. 2017. godine, a prema Listama reda prvenstva iz točke I. ovog Zaključka. 

 Grad Koprivnica i studenti iz stavka 1. ove točke, sklopit će Ugovor o stipendiranju 

kojim će utvrditi međusobna prava i obveze. 

 

III. 

 Dodijeljene stipendije iz točke II., stavka 1. ovog Zaključka, u ukupnom iznosu od 

6.600,00 kn (odnosno 13.200,00 kn za studente koji studiraju van Republike Hrvatske) za 

akademsku godinu 20 17./2018. – isplaćivat će se u dvanaest jednakih mjesečnih rata i to u 

razdoblju od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine. 

 Studentima iz točke II., stavka 1. ovog Zaključka, omogućit će se nastavak 

stipendiranja ukoliko najkasnije do 31. listopada tekuće godine: 

- dostave potvrdu o upisu u narednu godinu studija ili potvrdu o upisu u zimski 

semestar obrazovanja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove 

Grada Koprivnice i  

- potpišu Aneks Ugovora iz točke II., stavka 2. ovog Zaključka. 

 

 

KLASA: 604-02/17-01/0008 

URBROJ: 2137/01-04/7-17-4 

Koprivnica, 27.11.2017. 

GRADONAČELNIK: 

         

Mišel Jakšić, dipl. oec. 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Članovima Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice 

poštom je poslan saziv za sastanak Povjerenstva i Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija 

Grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. Članovi Povjerenstva za stipendiranje 

studenata s područja grada Koprivnice izjasnili su se o poslanim Listama reda prvenstva za 

dodjelu stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. Od svih pristiglih 

molbi 2 molbe ne udovoljavaju uvjetima natječaja, a preostalih 116 molbi na preddiplomskom 

studiju i 13 molbi na diplomskom studiju udovoljavaju uvjetima natječaja. 

 Slijedom navedenog, a temeljem članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s 

područja grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 1/17) i odredaba Javnog 

natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 

2017./2018. Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice utvrdilo je 

prijedlog Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice. 

Povjerenstvo predlaže da se dodijele studentske stipendije na diplomskom i preddiplomskom 

studiju svim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za dodjelu stipendija 

studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. 

 Predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice, gospodinu Mišelu Jakšiću, dipl. oec. 

donošenje Zaključka o dodjeli studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 

2017./2018. 

 

 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

UPRAVNI ODJEL ZA 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I 

EUROPSKE POSLOVE 

 

Pročelnik: 

Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 

     

 


