
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09) Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

svojoj 13. sjednici održanoj 08. lipnja  2011.g. donosi 

 
 

O D L U K U 

o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Predmet ove odluke je utvrđivanje uvjeta i postupka dodjele mjesečne financijske 

pomoći/potpore studentima koji imaju prebivalište na području općine Oprisavci.  

 

 

Ĉlanak 2. 

 Pravo na financijsku potporu/pomoć iz članka 1. ove odluke imaju svi redovni i 

izvanredni (ako nisu u radnom odnosu) studenti koji su prvi put upisani u tekuću akademsku 

godinu i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom 

sastavu, veleučilište ili visoku školu), a imaju prebivalište na području općine Oprisavci.  

 

 

Ĉlanak 3. 

 Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu/pomoć iz članka 1. ove odluke 

studenti ostvaruju dostavom potvrde visokog učilišta iz članka 2. ove odluke, preslike osobne 

iskaznice, preslike indexa i popunjeni obrazac „zahtjeva za financijsku potporu/pomoć“ koji se 

može preuzeti u prostorijama općine Oprisavci.  

 Izvanredni studenti dužni su osim dokumentacije iz prethodnog stavka dostaviti dokaz da 

nisu u radnom odnosu (potvrdu nadležnog državnog tijela), odnosno izjavu pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.  

 

 

Ĉlanak 4. 

 Temeljem dostavljene dokumentacije i zahtjeva iz članka 3. ove odluke Jedinstveni 

upravni odjel općine Oprisavci sačinjava spisak studenata koji ostvaruju traženo pravo i 

pojedinačno ih obavješćuje o tome.   

 

 

Ĉlanak 5. 

 Financijske potpore/pomoći isplatit će se iz proračuna općine Oprisavci za Proračunsku 

2011. godinu, iznos financijske potpore/pomoći studentima iznosi 1.000,00 kuna, a isplaćuje se 

na žiro- račun studenta korisnika u četiri obročne isplate.  

 

 

 

Ĉlanak 6. 

 Pravo na financijsku potporu/pomoć mogu ostvariti svi studenti iz članka 2. ove odluke 

od dana dostave zahtjev i potrebne dokumentacije koja bude prihvaćena od Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Oprisavci a student bude stavljen na spisak korisnika iz članka 4. ove 

odluke.  

 



Ĉlanak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u 2011. godini zaključno 

s 31.12.2011. godine. 
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Oprisavci, 08. lipnja  2011.g. 
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