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O D L U K A 
o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima  

(Proĉišćeni tekst) 
 

Ĉlanak 1. 
 

Predmet ove odluke je utvrĊivanje uvjeta i postupka dodjele mjeseĉne financijske 
pomoći/potpore studentima koji imaju prebivalište na podruĉju grada Pregrade. 
 
 

Ĉlanak 2. 
 

Pravo na financijsku potporu/pomoć iz ĉlanka 1. ove odluke imaju svi redovni i 
izvanredni (ako ne rade) studenti koji su upisani i pohaĊaju visoko uĉilište (sveuĉilište, 
fakultet ili umjetniĉku akademiju u njegovom sastavu, veleuĉilište ili visoku školu), koji ne 
primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proraĉuna, a imaju prebivalište na 
podruĉju grada Pregrade. 
 

Ĉlanak 3. 
 

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu/pomoć iz ĉlanka 1. ove odluke 
studenti ostvaruju dostavom potvrde visokog uĉilišta iz ĉlanka 2. ove odluke, preslike 
osobne iskaznice i popunjenog obrasca „zahtjeva za financijsku potporu/pomoć“ koji se 
može preuzeti na web stranici grada Pregrade www.pregrada.hr ili u Jedinstvenom 
upravnom odjelu grada. 

Izvanredni studenti dužni su osim dokumentacije iz prethodnog stavka dostaviti 
dokaz da nisu u radnom odnosu (potvrdu nadležnog državnog tijela), odnosno izjavu pod 
materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika. 
 
 
 

Ĉlanak 4. 
 

Temeljem dostavljene dokumentacije i zahtjeva iz ĉlanka 3. ove odluke  
Jedinstveni upravni odjel grada saĉinjava posebni spisak studenata koji ostvaruju traženo 
pravo i pojedinaĉno ih obavješćuje o tome.  

http://www.pregrada.hr/
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Ĉlanak 5. 

 
 Iznos financijske potpore/pomoći studentima iznosi 250,00 kuna mjeseĉno, a 
isplaćuje se na žiro raĉun studenta korisnika najkasnije do kraja mjeseca za prethodni 
mjesec. 
 

Ĉlanak 6. 
 

Dodjela (isplata) financijske potpore/pomoći prema ovoj odluci vršit će se tijekom 
tekuće akademske godine od dana poĉetka primjene iste do isplate za mjesec lipanj 
tekuće godine. 

Nastavak isplate vršit će se od mjeseca listopada (za rujan), s time da su studenti 
obvezni dostaviti novu potvrdu visokog uĉilišta iz ĉlanka 2. ove odluke o upisu najkasnije 
do isteka listopada svake godine dok je ova Odluka na snazi. 
 

Ĉlanak 7. 
 

Dodjela financijske potpore/pomoći studentima sa spiska iz ĉlanka 4. ove odluke 
od poĉetka slijedeće akademske godine isplaćivat će se u deset mjeseĉnih rata u vrijeme 
trajanja akademske godine (od rujna do lipnja) do završetka studija, a najduže pet godina 
od poĉetka dodjele, s time da su svi studenti obvezni svake godine do kraja listopada 
dostaviti novu potvrdu o upisu. 

Studenti su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu grada obavijest o bilo 
kakvoj promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz ove odluke. 
 

Ĉlanak 8. 
 

 Pravo na financijsku potporu/pomoć mogu ostvariti svi studenti iz ĉlanka 2. ove 
odluke od tada kada dostave zahtjev i potrebnu dokumentaciju i ona bude prihvaćena od 
nadležne službe u gradu a student bude stavljen na spisak korisnika iz ĉlanka 4. ove 
odluke. 
 

Ĉlanak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. veljaĉe 
2009. godine. 
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