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         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA KUMROVEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 46. Statuta općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko – 

zagorske županije“ broj: 13/2013.) i članka 21. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 

KZŽ br. 3/2015.), donosim: 

 
O D L U K U 

 
O dodjeli financijske potpore/pomoći studentima  

za tekuću akademsku godinu 2017./2018. 
 

Članak 1. 

Predmet ove odluke je utvrđivanje uvjeta i postupka dodjele mjesečne financijske 

pomoći/potpore studentima koji imaju prebivalište na području općine Kumrovec. 
 

Članak 2. 

Pravo na financijsku potporu/pomoć iz članka 1. ove odluke imaju svi redovni i 

izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija i koji su u prethodnoj 

akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od akreditiranih studijskih 

programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili 

visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog 

proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje 

nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec 

Pravo na potporu/pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su u radnom odnosu. 
 

Članak 3. 

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu/pomoć iz članka 1. ove odluke 

studenti ostvaruju dostavom slijedećih podataka: 

1. potvrde visokog učilišta iz članka 2. ove odluke o statusu studenta na visokom 

učilištu  

2. potvrde o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih 

studijskim programom (potvrda nije potrebna samo za studente koji prvi puta upisuju prvu 

godinu studija) 

3. preslike osobne iskaznice  

4. popunjenog obrasca „OBR-STU1“ koji se može preuzeti na Internet stranici općine 

Kumrovec www.kumrovec.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec.  

5. dokaz da student/ica nije u radnom odnosu (potvrdu nadležnog državnog tijela: 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - radna knjiga i/ili Hrvatski zavod za 

zapošljavanje – ispis da je osoba uredno plijevljena na zavodu) 
 

Članak 4. 

Temeljem dostavljene dokumentacije i zahtjeva iz članka 3. ove odluke Jedinstveni 

upravni odjel Općine sačinjava popis studenata koji ostvaruju traženo pravo i obavješćuje ih o 

tome putem službene Internet stranice Općine Kumrovec www.kumrovec.hr 

http://www.kumrovec.hr/
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Članak 5. 

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, u 

suprotnom ukoliko se utvrdi da student nije pravovremeno dostavio obavijest o promjeni 

statusa, pokrenuti će se postupak za povratak u proračun Općine Kumrovec, cjelokupnog 

iznosa stipendije isplaćene u tekućoj akademskoj godini. 

 

Članak 6. 

Iznos financijske potpore/pomoći studentima iznosi 200,00 kuna mjesečno, a isplaćuje 

se na bankovni račun studenta korisnika 

Dodjela (isplata) financijske potpore/pomoći prema ovoj odluci vršiti će se 

tromjesečno tijekom tekuće akademske godine od dana početaka primjene iste do isplate za 

mjesec lipanj tekuće akademske godine. 

 

Članak 7. 

Pravo na financijsku potporu/pomoć mogu ostvariti svi studenti iz članka 2. ove 

odluke, a rok za dostavu podataka je 30. studeni 2017. godine. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Internet stranici 

Općine Kumrovec. 

 

KLASA: 022-05/15-03/68 

Urbroj:    2135-05/15-03/01 

Kumrovec,  17.10.2017. 

 

 

Načelnik Općine Kumrovec 

Robert Šplajt 

 


