REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Jedinstveni upravni odjel
Tel: 052/446 102, 052/446 425
Fax: 052/446 424
KLASA: 602-01/15-01/10
URBROJ: 2167/05-03-15-1
Vižinada-Visinada, 21. 09. 2015.
Na temelju članka 7. i 12. Odluke Općinskog vijeća Općine Vižinada - Visinada, KLASA:
011-01/15-01/18, URBROJ: 2167/05-01-15-4 od 10. rujna 2015. godine, Jedinstveni upravni
odjel Općine Vižinada - Visinada objavljuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendije u akademskoj 2015/2016. godini
Članak 1.
U akademskoj 2015/2016. godini Općina Vižinada – Visinada odobrit će:
4 (četiri) stipendija studentima
Članak 2.
Pravo na stipendiju iz članka 1. imaju studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije i
ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske, čije je prebivalište, kao i prebivalište njihovih
roditelja na području Općine,
2. da su tijekom obrazovanja podstanari ili smješteni u studentskim domovima izvan mjesta
prebivališta roditelja,
3. da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija ili integriranog
preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi), te dodiplomskog studija (stari
program),
4. da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi.
Studenti koji su bili korisnici općinske stipendije, a koji su izgubili pravo na stipendiju
zbog ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu općinske stipendije.
Članak 3.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Članak 4.
Uvjeti i kriteriji dodjele stipendija utvrđeni su odredbama Odluke o utvrđivanju kriterija
za dodjelu stipendija Klasa: 011-01/15-01/18, Urbroj: 2167/05-01-15-4 od 10. rujna 2015.
godine, koja se objavljuje uz ovaj Natječaj.
Bodovanje će se vršiti na temelju dokumentacije priložene uz molbu.
Članak 5.
Molbe za dodjelu stipendija podnose se na obrascu koji se može dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Vižinada – Visinada i na internetskim stranicama Općine Vižinada –
Visinada ( www.vizinada.hr ).
Molbe se dostavljaju na propisanom obrascu od 21. rujna do 30. rujna 2015. godine u
Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada – Visinada.
U obrascu je navedena sva potrebna dokumentacija koja se prilaže kao dokaz o
ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije.
Molbe koje nisu podnesene na propisanom obrascu, koje su predane izvan roka ili su
nepotpune neće se razmatrati.
Članak 6.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine
Vižinada –Visinada.
Liste i odluke donosi Općinski načelnik.
Članak 7.
Informacije o Natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Vižinada –Visinada, u Vižinadi –Visinadi, Vižinada 18a ili na telefon broj (052) 446 102.
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