Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci («Službeni glasnik» Općine Vladislavci broj
3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst i 8/20, 2/21 i 3/21) i članka 5. stavka 2. i 3. Odluke
o dodjeli studentskih stipendija na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci br. 10/20 i 1/21)) općinski načelnik Općine Vladislavci dana 21. listopada 2021.
godine, objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci
za akademsku 2021/2022. godinu

Pravo na studentsku stipendiju mogu ostvariti studenti pod slijedećim uvjetima:
da su državljani Republike Hrvatske
da su redovito upisani na visoko učilište ili u veleučilište u Republici Hrvatskoj
da su redovito upisani na visoko učilište ili veleučilište u stranoj državi
da nisu korisnici neke druge stipendije,
da imaju prebivalište na području Općine Vladislavci najmanje 1 godinu
da nemaju status apsolventa,
studenti koji drugi put upisuju istu godinu istog smjera, a u prethodnoj su
akademskoj godini ostvarili najmanje 45 ECTS bodova,

1.

Zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se uzeti u razmatranje.

2.

Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kn neto, stipendija se isplaćuje do 15-tog u
mjesecu za prethodni mjesec.

3.

Potrebna dokumentacija koja se prilaze uz zahtjev:
kratak životopis
potvrdu o redovnom upisu na višu ili visoku školu u tuzemstvu ili inozemstvu s
naznakom smjera ili studijske grupe
potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena,
izjavu da nisu korisnici neke druge stipendije sa ovjerom potpisa od strane javnog
bilježnika

-

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu i dokaz o hrvatskom državljanstvu pribavlja Jedinstveni
upravni odjel.

4.

Zaprimanje zahtjeva: zahtjevi za dodjelu stipendije zaprimaju se u Jedinstvenom
upravnom odjelu, K. Tomislava 141, Vladislavci, 31404, putem pošte ili osobnom
predajom.

5.

Rok za prijavu na javni poziv: 15 dana od dana objave javnog poziva.

6.

Odluka o dodjeli stipendija: Odluku o dodjeli studentske stipendije donosi općinski
načelnik, te će sa studentima sklopiti ugovor o stipendiranju u kojem će se regulirati sva
međusobna prava i obveze.

7.

Gubitak prava na stipendiju i raskid ugovora: Korisnik stipendije gubi pravo na
stipendiju u sljedećim slučajevima:
7.1. ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka
7.2. ako prekine studij, odnosno ne položi sve propisane ispite u redovnom roku
predviđenom propisima nadležnog sveučilišta
7.3. ako pravomoćno bude osuđen na kazneno djelo i zbog toga isključen iz obrazovanja
dulje od 3 mjeseca
7.4. ako započne primati stipendiju iz drugih izvora.
Općina Vladislavci pridržava pravo jednostranog raskida ugovora o stipendiranju u svim
slučajevima iz točke 7.1. do 7.4. ovog javnog poziva.
Općina Vladislavci pridržava pravo zahtijevati povrat svih isplaćenih stipendija u slučaju iz
točke 7.1. ovog javnog poziva.

8.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje, kao ni zamolbe
kandidata koji ne ispunjavaju sve opće i posebne uvjete.

9.

Dodatne obavijesti zainteresirani studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom
odjelu radnim danom od 7,30 do 14,30 sati, na tel: 031 391 250 ili adresu elektroničke
pošte: vladislavci.tajnik@gmail.com
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Vladislavci, 21. listopada 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v.r.

