
 Na temelju članka 19. stavak 1. 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. i 19/13. – pročišćeni 

tekst), članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („N.N.“ br. 157/13.), članka 16. Odluke o 

socijalnoj skrbi Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/14.) i članka 31. 

Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 14. sjednici održanoj 9. prosinca 2014. godine donijelo je  

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći 

studentima s područja Općine Vrpolje 

Članak  1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način, kriteriji, visina i postupak ostvarivanja prava na 

dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima s područja Općine Vrpolje. 

Članak 2.  

 Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti samo redovni studenti 

preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju prebivalište na području Općine Vrpolje i koji se 

školuju, odnosno studiraju u Republici Hrvatskoj na hrvatskim – državnim Sveučilištima i 

Veleučilištima te da su prvi puta upisali akademsku godinu. 

Članak 3. 

 Oni studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ili na privatnim fakultetima u Republici 

Hrvatskoj ili su ponavljači akademske godine nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

studentima. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti ni studenti čiji roditelji studenata na 

dan podnošenja zahtjeva ili zamolbe imaju nepodmirene financijske obveze prema Općini Vrpolje 

veće od 200,00 kuna. 

Članak 4. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima ostvaruje se podnošenjem pisanog 

zahtjeva ili zamolbe Općini Vrpolje, općinskom načelniku uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- potvrda ili uvjerenje o redovnom upisu u prvu ili višu akademsku godinu 

- OIB 

- preslika osobne iskaznice 

- preslika indeksa – sve stranice 

- preslika IBAN računa i naziv banke u kojoj je otvoren račun 

Članak 5. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima ostvaruje se u iznosu od 1.000,00 kuna za 

svaku redovnu akademsku godinu, a isplata novčane pomoći izvršit će se u roku od 60 dana od dana 

podnošenja zahtjeva ili zamolbe na tekući ili žiro račun studenta. 

 Studenti  su dužni  podnijeti  zahtjev ili zamolbu do 31. 10. tekuće godine za akademsku 



godinu. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se donošenjem rješenja. 

Članak 6. 

 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći studentima osiguravaju se u Proračunu 

Općine Vrpolje i planiraju se Programom socijalne skrbi za svaku proračunsku godinu. 

Članak 7. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje općinskog načelnika za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
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