REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 604-01/14-01/1
Ur.broj: 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 13.03.2014.godine
Na temelju članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 09/11 i 3/13.) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 05. sjednici održanoj dana
12.03 2014.godine, donosi:
ODLUKU
o dodjeli financijske potpore za redovite studente
Članak 1.
Predmet ove odluke je utvrđivanje uvjeta i postupka dodjele financijske potpore redovitim
studentima koji imaju prebivalište na području Općine Gornja Vrba.
Članak 2.
Pravo na financijsku potporu iz članka 1. ove Odluke imaju svi redoviti studenti koji su
upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište,fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu,
veleučilište ili visoku školu), koji imaju prebivalište na području Općine Gornja Vrba,
Pravo na financijsku potporu iz članka 1. ove odluke, priznaje se uz uvjet da su roditelji
studenta podmirili sve obveze prema Općini Gornja Vrba.
Članak 3.
Postupak ostvarivanja prava na financijske potpore iz članka 1. ove odluke studenti ostvaruju
dostavom potvrde visokog učilišta iz članka 2. ove odluke, preslike osobne iskaznice i popunjenog
obrasca „zahtjeva za dodjelu financijske potpore“ koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Gornja Vrba i na općinskim Internet stranicama.
Članak 4.
Temeljem dostavljene dokumentacije i zahtjeva iz članka 3. ove odluke Jedinstveni upravni
odjel općine sačinjava posebni spisak studenata koji ostvaruju traženo pravo, donosi odluku i
pojedinačno ih obavješćuje o tome.
Članak 5.
Nakon konačnosti odluke o dodjeli financijske potpore Općinski načelnik i korisnik potpore
zaključuju ugovor o dodjeli financijske potpore koji sadrži:
- naznaku ugovorenih strana,
- visinu odobrene financijske potpore,
- naziv, vrstu i trajanje studijskog programa koju student pohađa,
- vrijeme i uvjete korištenja financijske potpore,
- uvjete koji određuju obvezu vraćanja novčanih sredstava, odnosno oslobađaju od obveze
vraćanja istih,
- dinamiku isplate financijske potpore,
- odredbu o mogućnosti povećanja ili smanjenja iznosa financijske potpore tijekom njezina
korištenja, ovisno o mogućnostima
Proračuna Općine Gornja Vrba, bez suglasnosti
korisnika i
- ostala prava i obveze ugovornih strana.
Članak 6.
Visina financijske potpore redovitim studentima iznosi 400,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se na žiro
račun studenta korisnika najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 7.
Dodjela financijske potpore studentima sa spiska iz članka 4. ove odluke od početka slijedeće
akademske godine isplaćivat će se u devet mjesečnih rata, u vrijeme trajanja akademske godine (od
listopada do lipnja) do završetka studija, a najduže pet godina (za studente medicine 6 godina) od
početka dodjele, s time da su svi studenti obvezni svake godine do kraja listopada dostaviti potvrdu o
upisu u višu godinu studija.
Studenti su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine obavijest o bilo kakvoj
promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz ove odluke.
Članak 8.
Korisnik gubi pravo na financijske potpore ukoliko:
- ne dostavi potvrdu o upisu u višu godinu studija, svake godine do kraja listopada.
- se utvrdi da je pravo na potporu ostvario na temelju neistinitih i nepotpunih podataka,
- započne primati potporu ili stipendiju od drugih državnih, županijskih, gradskih i
općinskih fondova i tijela ili od javnih poduzeća i javnih ustanova,
- svojevoljno prekine školovanje ili promjeni studij,
- njegovo prebivalište više nije na području Općine Gornja Vrba,
Članak 9.
Korisnik koji ne upiše narednu godinu, te koji bez opravdanog razloga ne stekne diplomu u
roku ili izgubi pravo na financijske potpore zbog razloga navedenih u članku 8. ove Odluke, dužan je
vratiti cjelokupni iznos primljene potpore u roku koji je jednak vremenu tijekom kojega je primio
potporu.
Članak 10.
Financijska potpora se vraća obročno ili odjednom u cijelosti (na zahtjev korisnika). Visina
mjesečne rate ne može biti niža od mjesečnog iznosa potpore koju je korisnik primao.
Korisnik financijske potpore dužan je petnaest (15) dana po stjecanju diplome pismeno
izvijestiti nadležna tijela Općine Gornja Vrba o tome. U suprotnom, Općina Gornja Vrba će pokrenuti
postupak za vraćanje cijelog iznosa primljene financijske potpore sudskim putem.
S korisnikom koji je dužan vratiti financijsku potporu, sklapa se poseban Sporazum.
Članak 11.
Korisnik čije se prebivalište, promijenilo zbog promjene Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a upisao je narednu godinu studija, oslobađa se obveze
vraćanja potpore.
Članak 12.
Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti svi studenti iz članka 2. ove odluke od tada kada
dostave zahtjev i potrebnu dokumentaciju i ona bude prihvaćena od nadležne službe u općini a student
bude stavljen na spisak korisnika iz članka 4. ove odluke.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije, a primjenjuje se od početka akademske godine 2014/2015.
Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluke o dodjeli financijske potpore/pomoći
studentima („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/09)
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