
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
           GRAD ILOK
                GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 604-01/14-01/01
Ur. broj: 2196/02-02-15-33
Ilok, 05. veljače 2015. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11 i 16/12) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 16. 
sjednici održanoj 05. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima u akademskoj godini 2014/2015. 

- 2. krug natječaja

Članak 1.

Grad Ilok je proveo 2. krug natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 
2014/2015., objavljen 10. prosinca 2014. god. na web str. Grada Iloka, oglasnim pločama i Radiu 
Ilok. 

Članak 2.

Stipendije se, za akademsku 2014./2015. godinu, (osim onih koje su već dodjeljene u prvom 
krugu natječaja) dodjeljuju slijedećim studentima:

a) IVANA ŠARAVANJA, studentica 4. god. Integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija - Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 7 bodova (5-prosjek ocjena, 2-socij. 
status)

b) KRISTINA RAIĆ, studentica 2. god. Predškolskog odgoja na Sveučilištu J. Dobrile u Puli -
6 bodova (3-prosjek ocjena, 6-socij. status)

c) MATEA GROZNICA, studentica 2.god. Integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija - Učiteljski studij – dislocirani u Slavonskom Brodu na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 5 bodova 
(3-prosjek ocjena, 2-socij. status) - prednost za dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata-dragovoljca, kao i po većem broju bodova za prosjek ocjena pred kandidatom sa istim 
brojem bodova 

d) KRISTINA SIMKIĆ, studentica 2. god. preddiplomskog stručnog Upravnog studija na 
Veleučilištu L. Ružička u Vukovaru - 5 bodova (1-prosjek ocjena, 4-socij. status)

e) PAVEL MIKSAD, student 2. god. Stručnog studija elektrotehnike, smjer Informatika na 
Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 4 
boda (2-prosjek ocjena, 2-socij. status).



Članak 3.

Stipendija  Grada  Iloka  iznosi  5.000,00  kn  (pettisućakuna)  i  dodjeljuje  se  studentima  iz
stavka 1. čl. 2. navedenim pod red. br. od 1.-4.

Stipendija Općine Vrbnik u iznosu od 4.800,00 kn (četiritisućeosamstokuna) dodjeljuje se 
studentu iz stavka 1. čl. 2. pod br. 5. – Pavelu Miksadu koji će zaključiti ugovor o stipendiranju sa 
Općinom Vrbnik.

Članak 4.

Grad Ilok će sa studentima iz čl. 3. st. 1. zaključit ugovore o stipendiranju.
Stipednije će se isplaćivati putem žiro računa, u 10 mjesečnih rata. 

Članak 5.

U slučaju odustanka od stipendije/raskida ugovora Grad Ilok će novi ugovor zaključiti sa 
slijedećim studentom na rang listi. 

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.

           Predsjednik Gradskog vijeća:
           Željko Sladetić


