Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik 2/13 ), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O FINANCIJSKOJ POTPORI STUDENTIMA
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Čađavica donosi Odluku o dodjeli bespovratnih potpora studentima s
područja Općine Čađavica.
Članak 2.
Sredstva za financijsku potporu redovitim studentima osiguravaju se u Proračunu Općine
Čađavica.
Članak 3.
Financijska potpora dodjeljuje se redovitim studentima fakulteta, visokih i viših škola, od prve
do završne godine studija, bez apsolventskog staža.
Članak 4.
Financijska potpora redovitim studentima isplaćuje se korisnicima na početku mjeseca za
prethodni mjesec u visini koju prethodno utvrdi Općinski načelnik prema mogućnostima Proračuna
općine.
Članak 5.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
- da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi
prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema
Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih
drugih oblika financijske potpore studentima.
Članak 6.
Financijska potpora se dodjeljuje na temelju prethodno provedenog natječaja.
Natječaj raspisuje Općinski načelnik prije početka svake akademske godine, a natječaj se
objavljuje na oglasnoj ploči Općine Čađavica i internet stranici općine, a može se objaviti i u dnevnom
ili tjednom tisku.
Natječaj provodi i rezultate utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica.
Članak 7.
Natječaj sadrži:
- naziv tjela koje raspisuje natječaj,
- rok za podnošenje zahtjeva,
- naziv tjela kome se zahtjev podnosi,
- opće uvijete i kriterije za dodjelu financijske potpore,
- popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu,
- visinu financijske potpore,
- vrijeme trajanja financijske potpore,
- prava i obveze primatelja financijske potpore.
Članak 8.
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica utvrđuje listu
studenata koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, te donosi rješenje o dodjeli financijske potpore
za tekuću akademsku godinu.

Članak 9.
Temeljem rješenja iz članka 8. ove Odluke načelnik Općine i student koji je ostvario pravo na
financijsku potporu potpisuju ugovor o dodjeli financijske potpore.
Ugovorom se reguliraju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijske potpore.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih stranaka,
- naziv fakulteta koji korisnik financijske potpore pohađa,
- iznos financijske potpore,
- vrijeme na koje se financijska potpora dodjeljuje,
- ostala međusobna prava i obveze ugovornih stranaka,
- način rješavanja eventualnih sporova.
Članak 10.
Financijska potpora dodjeljuje se na početku akademske godine.
Primatelji mogu koristiti financijsku potporu sve do kraja školovanja,
odnosno onoliko godina koliko traje studij koji su upisali, pod uvjetom da redovito upisuje viši semestar
fakulteta u propisanom roku.
U završnoj godini studija primateljima financijske potpore se isplaćuje financijska potpora
zaključno do kraja mjeseca u kojem su odslušali poslijednji semestar, a najduže do kraja kalendarske
godine u kojoj je završna godina studija.
Članak 11.
Korisniku financijske potpore koji je koristio financijsku pomoć Općine Čađavica i
izgubio pravo na daljnju isplatu financijske potpore, može se u narednom natječaju odobriti financijska
potpora ukoliko prvi put upisuje akademsku godinu.
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 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiji Općine Čađavica ( Službeni
glasnik 4/08. ).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasniku Općine Čađavica.
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