Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i
temeljem članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 16. sjednici održanoj dana 12 prosinca
2019. godine, donosi:

ODLUKU
o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima
s područja općine Oprisavci (akademska godina 2019./2020.)
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu pomoć/potporu studentima
koji imaju prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.500,00 kn, za akademsku
godinu 2019./2020. za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su
definirani u ovoj Odluci.

Pravo na pomoć imaju:
-

Članak 2.

redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku
godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te
apsolventi uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć
nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana
podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2019/2020. za razdoblje od 01. listopada
2019. g. do 15. srpnja 2020. g.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci da javnim pozivom na
službenim web stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s
područja općine Oprisavci kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim
studentima.
Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti:
- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku
godinu (2019./2020.),
- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente),
- presliku osobne iskaznice,
- presliku indeksa,
- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa.
Članak 4.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2020.
godine .
Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci
za 2020.g.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko - posavske županije“
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