Temeljem Odluke o pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba
koju je donijelo Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017.
godine („Službeni glasnik međimurske županije“ broj:13/17.), Jedinstveni upravni
odjel Općine Kotoriba raspisuje
JAVNI POZIV
za dodjelu pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za
akademsku godinu 2017./2018.
Godišnja pomoć iznosi 2.000,00 kuna za studij na području Međimurske i
susjednih županija i 4.000,00,00 kuna za studij u ostalim županijama i inozemstvu i
dodjeljuje se studentima koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- da su redovni studenti koji su upisali 2. (drugu) godinu studiranja i višu
akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu, s hrvatskim državljanstvom i
prebivalištem na području Općine Kotoriba , da nisu stariji od 27 godina te da im
roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Kotoriba,
- da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja
prema Općini na ime komunalne naknade, godišnje naknade za grobna mjesta i
drugo,
- da ne koriste stipendiju za školovanje od druge fizičke ili pravne osobe.
Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu, apsolventi , kao i studenti koji su
upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odobrava za jednu akademsku godinu i to od 1. listopada 2017. godine do
31. srpnja 2018. godine.
Pomoć se isplaćuje u 2 (dva) obroka tijekom akademske godine, do završetka
akademske godine.
Pravo na isplatu pomoći studenti ostvaruju prijavom na Javni poziv uz dostavu
sljedeće dokumentacije:
1. popunjenog i potpisanog obrasca prijave
2. uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2017./ 2018. u
odnosu na višu godinu kao redovni student (od druge godine studiranja pa
nadalje),
3. potvrda o prebivalištu za studenta i za roditelja ili skrbnika studenta
4. izjava studenta da ne koristi stipendiju od druge fizičke ili pravne osobe,
5. presliku IBAN računa ili potvrdu banke o broju IBAN računa.
Prijave se šalju poštom ili osobno na adresu:
Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba s naznakom „za pomoć studentima“
do 15. siječnja 2018.godine.
Naknadni zahtjevi te zahtjevi bez priložene tražene dokumentacije neće se uvažavati.

Ovaj poziv, Odluka i obrazac prijave objavljeni su na službenim stranicama
Općine Kotoriba www.kotoriba.hr i u općinskom glasilu „Kotoripski vjesnik“, a popis
studenata koji ostvaruju pravo na pomoć temeljem čega će se izvršiti isplate bit će
objavljen na službenim stranicama Općine Kotoriba www.kotoriba.hr.
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