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Na temelju članka 30. Statuta Općine Bosiljevo ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo „ broj
01/18 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj 12.03.2020. godine,
donijelo je

PRAVILNIK
O DODJELI JEDNOKRATNE POTPORE STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE
BOSILJEVO

I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i kriteriji dodjele jednokratne potpore studentima
Općine Bosiljevo.
Sredstva za dodjelu potpore iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine
Bosiljevo, a pojedinačni novčani iznos ovisi o broju pristiglih zahtjeva te se isti utvrđuje svake
akademske godine Odlukom Općinskog načelnika.

II.

OPĆI UVJETI
Članak 2.

Student ima pravo na jednokratnu potporu samo kada prvi puta redovno upisuje pojedinu
godinu studija. U slučaju da student godinu ne završi u cijelosti, odnosno slijedeću godinu upiše
parcijalno te ukoliko promijeni studij tijekom studiranja ne ostvaruje pravo na jednokratnu
potporu za onu godinu za koju je ostvario na prijašnjem studiju.
Članak 3.
Pomoć se isplaćuje jednokratno za tekuću akademsku godinu za koju se podnosi zahtjev.
Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik.

III.

UVJETI ZA DODJELU POMOĆI
Članak 4.

Pravo na pomoć imaju:
1.
2.
3.
4.
5.

studenti državljani RH s prebivalištem na području Općine Bosiljevo
studenti svih godina studija
studenti koji nisu stariji od 26 godina
studenti koji imaju status redovnog studenta
studenti koji ne ponavljaju godinu

Pomoć mogu ostvariti ukoliko udovoljavaju svim uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovog
članka.
IV.

KRITRIJI ZA DODJELU POTPORE
Članak 5.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu potporu student je dužan podnijeti pisani zahtjev
temeljem objavljenog javnog poziva.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bosiljevo,
te se uz njega prilaže:
•
•
•

zahtjev u pisanom obliku
preslika osobne iskaznice
potvrda o statusu redovnog studenta

priloženi dokumenti iz stavka 2. ovog članka ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.

V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Bosiljevo“

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
v.r. Marijan Mateša

