Na temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4.sjednici održanoj dana 28.studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava izdvajanje financijskih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za
akademsku godinu 2017./ 2018. za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su
definirani u ovoj Odluci.
Članak 2.
Sredstva za dodjelu pomoći redovnim studentima po ovoj Odluci osiguravaju se u proračunu
Općine Kotoriba.
Godišnja visina pomoći prema mjestu studiranja iznosi:
- 2.000,00 kuna za studij na području Međimurske i susjednih županija ,
- 4.000,00 kuna za studij u ostalim županijama i u inozemstvu
Članak 3.
Pravo na pomoć imaju:
- redoviti 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 ( u
daljnjem tekstu: Općina), da nisu stariji od 27 godina, te da im roditelji ili skrbnici imaju
prebivalište na području Općine,
- da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini na
ime komunalne naknade, godišnje naknade za grobna mjesta i drugo, do dana podnošenja
zahtjeva, a prema evidencijama u poslovnim knjigama Općine.
- da redoviti student ne koristi 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.
Članak 4.
Redoviti studenti iz članka 2. ove Odluke uz Zahtjev trebaju priložiti:
- uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2017./2018. u odnosu na prošlu godinu
kao redovni student (od druge godine studiranja pa nadalje),
- potvrda o prebivalištu za studenta,
- potvrda o prebivalištu za roditelja ili skrbnika,
- izjava studenta da ne koristi stipendiju od druge fizičke ili pravne osobe,
- presliku IBAN računa ili potvrdu banke o broju IBAN računa.
Članak 5.
Zahtjevi s dokumentacijom se predaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine zaključno s danom 15.
siječnja 2018. godine.
Istekom roka za podnošenje zahtjeva, Općinski načelnik će utvrditi popis studenata koji ostvaruju pravo na
pomoć iz članka 2. ove Odluke , temeljem čega će se izvršiti isplate.
Isplata pomoći studentima koji donesu svu potrebnu dokumentaciju, izvršavat će se na žiro-račun ili tekući
račun studenta.
Naknadni zahtjevi, te zahtjevi bez priložene tražene dokumentacije neće se uvažavati.
Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Kotoriba na teret konta
37215-Stipendije i školarine.
Članak 6.
Student je dužan svaku promjenu adrese i prebivališta tokom tekuće akademske godine izvijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine, u roku od 15 (petnaest) dana od promjene adrese, odnosno prebivališta.

Ako studentu naknadno bude odobrena stipendija od druge fizičke ili pravne osobe, dužan je o tome
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba te je dužan dobivenu pomoć u cijelosti vratiti na
račun Općine.
Članak 7.
Promjena prebivališta izvan područja Općine uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu naknade.
Članak 8.
Pomoć se dodjeljuje na osnovi Javnog poziva koji raspisuje Jedinstveni upravni odjel, a koji će biti
objavljen u glasilu „Kotoripski vjesnik“ i na službenim internetskim stranicama Općine Kotoriba. U Javnom
pozivu se navodi rok za prijavu koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva, visina pomoći,
uvjeti dodjele, potrebni dokumenti, način prijave i način obavještavanja o dodijeljenim pomoćima te način
njihove isplate
.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o stipendiranju studenata („Službeni glasnik
Međimurske županije“, br. 17/13) .
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 604-02/17-01/10
URBROJ: 2109/9-17-1
Kotoriba, 28.studenog 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Stanko Vugrinčić

2

