
 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15– pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 - 

pročišćeni tekst i 4/20) i članka 6. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-

križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18 i 

13/20), Župan Koprivničko-križevačke županije dana 17. rujna 2020. donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za stipendiranje  

studenata s područja Koprivničko-križevačke županije 

 

I.  

 U Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se: 

1. Vjekoslav Robotić iz Koprivnice, za predsjednika, 

2. Melita Bušljeta iz Koprivnice, za članicu, 

3. Darko Špoljar iz Kalinovca, za člana, 

4. Miljenko Flajs iz Koprivnice, za člana, 

5. Mladen Tenodi iz Križevaca, za člana. 

 

II.  

 Mandat članova Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja traje do 16. rujna 2021. godine. 

III.  

Zadaće Povjerenstva su: 

1. raspisivanje javnog natječaja za dodjelu stipendija najkasnije do 31. listopada tekuće 

godine, 

2. utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija, 

3. razmatranje zaprimljenih prigovora te nakon isteka roka za podnošenje prigovora 

dostavlja očitovanja županu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu 

Župan). 

 

IV.  

 Povjerenstvo na sjednicama, telefonskim sjednicama i e-sjednicama odlučuje većinom 

glasova svih članova. 

 Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i za svoj rad odgovara Županu. 

 Izvješće o radu i odlukama Povjerenstvo, najmanje jednom godišnje, podnosi Županu. 

 

 



 

V.  

 Članovima Povjerenstva određuje se naknada za rad i naknada za troškove prijevoza od 

mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, sukladno posebnoj odluci Županijske 

skupštine Koprivničko-križevačke županije kojom se uređuje pravo članova radnih tijela na 

naknadu za rad u radnim tijelima i naknadu troškova prijevoza za prisustvovanje na sjednicama 

radnog tijela. 

VI.  

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

 

     Ž U P A N 

      KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

 

 

KLASA: 604-02/20-01/19 

URBROJ: 2137/1 -07/09-20-1 

Koprivnica, 17. rujna 2020. 

 

                                                                                                              Ž U P A N 

                                                                                                 Darko Koren, ing. građ., v.r. 

 


