
 

 

 
Adresa: Ulica Matije Gupca 78 / 33000 Virovitica 

Tel: 033 721 099 / Fax: 033 721 037 

E-mail: info@vuv.hr / Web: www.vuv.hr 

OIB: 46576407858 / IBAN: HR56 23600001102210556 

 

KLASA: 602-04/22-13/10 

URBROJ: 2189-74-22-02 

Virovitica, 21. rujna 2022. 

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na 

subvencionirano stanovanje (Narodne novine, broj: 63/19) i Odluke Ministarstva znanosti i 

obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 

2022./2023. od 14. lipnja  2022., Veleučilište  u Virovitici objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ  

U STUDENTSKOM DOMU VIROVITICA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. ZA 

NEPOPUNJENE SMJEŠTAJNE KAPACITETE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 
 

Raspisuje se Javni natječaj za ostvarivanje prava na smještaj u Studentskom domu 

Virovitica za nepopunjene smještajne kapacitete (trenutno 8 smještajnih kapaciteta, a navedeni 

broj može se promijeniti ovisno o dinamici useljenja studenata koji su ostvarili pravo na smještaj 

prema Natječaju iz 28. lipnja 2022.) 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi redoviti studenti državljani Republike Hrvatske 

i državljani EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom 

boravku u RH, a koji studiraju na Veleučilištu u Virovitici (sadašnji redoviti studenti i redoviti 

studenti koji su upisali ili će upisati prvi put prvu godinu studija akademske godine 2022./2023.).  

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju izvanredni studenti i redoviti studenti kojima je 

mjesto prebivališta u Virovitici. 

Cijena subvencioniranog smještaja za studenta iznosi 600,00 (79,63 EUR)  kn mjesečno 

za jednokrevetnu sobu / 500,00 (66,36 EUR)  kn mjesečno za dvokrevetnu sobu, Fiksni tečaj 

konverzije: 7,53450.  

Rok za useljenje i druge informacije o useljenju bit će naknadno objavljene.   
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II. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SMJEŠTAJ 

 

Uvjeti i način ostvarivanja prava na smještaj u studentskim domovima utvrđeni su Pravilnikom 

Ministarstva znanosti i obrazovanja o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata 

na subvencioniranje stanovanje (Narodne novine, broj: 63/2019.) Pravilnik se može preuzeti 

ovdje i sastavni je dio ovog Javnog natječaja: 

 

Uvjeti i kriteriji prema Pravilniku: 

A) Izravan smještaj na temelju kriterija izvrsnosti – članak 6. Pravilnika 

B) Izravan smještaj na temelju ostalih kriterija – članak 7. i 8. Pravilnika 

C) Smještaj koji nije izravan te se temelji na bodovanju kako slijedi: 

a) Broj bodova na temelju prosjeka ocjena  

– članak 10. Pravilnika 

b) Broj bodova na temelju uspjeha na studiju  

– članak 11. Pravilnika 

c) Broj bodova za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom 

obrazovanju i na studiju  

– članak 12. Pravilnika 

d) Broj bodova za studij deficitarnih studijskih programa  

– članak 13. Pravilnika 

Prema listi deficitarnih programa na Veleučilište u Virovitici deficitaran je 

studijski program Računarstvo te će se studentima upisanim na navedeni 

studijski program automatski bodovati kriterij deficitarnosti 

e) Broj bodova na temelju socijalno-ekonomskog statusa  

– članak 14. Pravilnika  

f) Broj bodova za studente djecu hrvatskih branitelja, djecu pripadnika HVO-a 

i studente djecu stradalih pirotehničara, koji ne ostvaruju pravo na izravan 

smještaj  

– članak 15. Pravilnika 
 
Proračunska osnovica za 2022. godinu utvrđena je Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna 

RH za 2022. godinu u visini 3.326,00 kn. Iznos postotka proračunske osnovice u 2022. godini: 

60% proračunske osnovice iznosi: 1.995,60 kuna 

65% proračunske osnovice iznosi: 2.161,90 kuna 

75% proračunske osnovice iznosi: 2.494,50 kuna 

 

Studenti su dužni, ukoliko ispunjavaju pojedine prethodno navedene uvjete i kriterije, 

dostaviti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta i kriterija za 

ostvarivanje prava na smještaj prema prethodno navedenim člancima Pravilnika. 
 
 
 



 

III. PRIJAVE, REZULTATI NATJEČAJA, PRIGOVORI 

 

Prijave se vrše ispunjavanjem on-line obrasca prijave (obrazac A) koji je dostupan na 

linku https://websc.vuv.hr/sc/2 Nakon prve registracije prijava se može nadopunjavati i 

mijenjati. Nakon što je prijava konačna, studenti su dužni isprintati ispunjeni obrazac A, kao i 

Izjavu o članovima obitelji, koja je sastavni dio obrasca A, te navedene dokumente potpisati i 

poslati u digitalnom obliku (sken ili fotografija) na email: studom@vuv.hr ili preporučenom 

poštom.   

  Studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija (brucoši) dužni su ispuniti i potpisati 

i obrazac B. Obrazac B mora biti potpisan i od strane odgovorne osobe srednje škole te ovjeren 

pečatom srednje škole. Obrazac B može se preuzeti na mrežnoj stranici Studentskog doma 

(http://studom.vsmti.hr) te se šalje u digitalnom obliku (sken ili fotografija) na email: 

studom@vuv.hr ili preporučenom poštom. Ukoliko srednja škola nije u mogućnosti ovjeriti 

obrazac B, studenti su dužni poslati ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole. 

 

Prethodno navedeni obrasci, uz sve druge dokaze i dokumentaciju iz točke II. ovog 

natječaja, šalje se u digitalnom obliku (sken ili fotografija) na email: studom@vuv.hr                                   

ili preporučenom poštom na adresu: Veleučilište u Virovitici - Studentski dom Virovitica, Ulica 

Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, od dana objave ovog natječaja do 28. rujna 2022. godine 

(dokumentacija mora biti zaprimljena na Veleučilištu najkasnije do 15 sati 28. rujna 

2022.) 

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavit će privremenu rang-listu na Oglasnoj ploči 

Studentskog doma Virovitica te na mrežnoj stranici Studentskog doma Virovitica 

(http://studom.vuv.hr) dana 29. rujna 2022. godine. 

 

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora 

isključivo putem e-maila:  studom@vuv.hr  do 30. rujna 2022. godine do 12 sati.  

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore u roku od 24 sata te utvrđuje 

konačnu rang-listu na temelju koje se ostvaruje pravo na smještaj te se ista objavljuje najkasnije 

dana 3.  listopada 2022. godine. 

 

IV. DODATNE NAPOMENE 

 

- Studenti koji ostvare pravo na smještaj, a u slučaju potrebe uvođenja epidemioloških mjera u 

Studentski dom Virovitica vezanih uz virus COVID-19, dužni su pridržavati se svih 

epidemioloških mjera nadležnih tijela 

 

- Podatke o studiju na Veleučilištu u Virovitici (studijski program, duljina studiranja, ostvareni 

ECTS bodovi, prosjek ocjena...) za potrebe ovog Javnog natječaja pribavit će Veleučilište u 

Virovitici iz službene evidencije 

 

- Studenti čiji članovi obitelji ostvaruju prihode u RH mogu, prilikom popunjavanja  na webu 

prijave/obrasca A i Izjave o članovima obitelji, dati suglasnost za preuzimanje podataka o 

prihodima za sve članove obitelji u evidenciji EDIP (Evidencija Porezne uprave RH). U tom 

slučaju Veleučilište u Virovitici pribavit će navedene podatke. 
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Ukoliko studenti ne daju prethodno navedenu suglasnost, dužni su dostaviti potvrdu nadležne 

Porezne uprave o visini dohotka za 2021. godinu za sve članove obitelji. 

Uvjet za elektroničko preuzimanje ili provjeru podataka je da se za svakog člana obitelji, 

uključujući maloljetnu braću i sestre, upiše OIB. Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni 

su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB. 

 

- Studenti koji mijenjaju studij bez završetka studija i na drugom studiju ponovo upisuju 

prvu godinu dužni su javiti se na natječaj s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS 

bodova s prethodnog studija (ne mogu se javiti s prosjekom ocjena iz srednje škole). 

 

- Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti priznata kao inozemna 

kvalifikacija od nadležnih Agencija  

 

- Studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija (brucoši), mogu ostvariti pravo na smještaj 

i useliti u Studentski dom Virovitica tek po izvršenom upisu na studij. U slučaju da ne upišu 

studij, pravo na smještaj ostvarit će kandidati prvi „ispod crte“ na rang listi prema odluci 

Povjerenstva za provedbu natječaja. 

 

- Veleučilište u Virovitici od kandidata za smještaj u Studentskom domu u Obrascu A za prijavu 

za natječaj pribavlja privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka i suglasnost za 

objavu osobnih podataka na rang-listi. Navedena privola uvjet je za prijavu na natječaj. 

 

- Molbe s nepotpunom dokumentacijom ili dokumentacijom pristiglom nakon roka za prijave 

neće biti razmatrane. 

 

- Studenti koji ostvare pravo na smještaj, dužni su do useljenja obaviti liječnički pregled kod 

nadležnog liječnika opće prakse, u protivnom neće biti u mogućnosti useliti u Studentski dom. 

 

- Podnošenjem prijave i dokumenata na natječaj, student prihvaća sve dodatne napomene i 

uvjete Natječaja. 

 

- Izrazi koji se u ovom Natječaju, kao i u ostaloj dokumentaciji vezanoj uz Natječaj, koriste u  

muškom rodu, neutralni su i odnose se i na ženske i na muške osobe. 

- Natječaj se objavljuje na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici, na Oglasnoj ploči 

Studentskog doma Virovitica, na internet stranici Studentskog doma Virovitica 

(http://studom.vuv.hr) i Veleučilišta u Virovitici (http://vuv.hr). 

- Sva pitanja vezana uz Natječaj zaprimaju se isključivo putem e-maila:  studom@vuv.hr  

 
 

Veleučilište u Virovitici 
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