Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 6/13.) i članka 2. točke c. Programa financiranja socijalne skrbi Općine Slavonski
Šamac za 2014. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/13.) i Izmjenama i
dopunama Programa financiranja socijalne skrbi za 2014. godinu KLASA:021-05/1302/56;URBROJ:2178/09-02-14-2, Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac na svojoj 7.sjednici održanoj
10. rujna 2014. godine donosi:
ODLUKU
o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac
Članak 1.
Općinsko vijeće odobrava izdvajanje financijskih sredstava iz Proračuna Općine Slavonski Šamac
u iznosu od 300,00 kn/mjesečno za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su
definirani u ovoj Odluci.

-

Članak 2.
Pravo na pomoć imaju:
redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u
odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje) uz uvjet da roditelji
studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Slavonski
Šamac veća od 200,00 kn (komunalna naknada, godišnja grobna naknada, naknada za
dodjelu grobnog mjesta) do dana podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu , apsolventi kao i studenti koji su upisali pad
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na razdoblje od 01.listopada 2014. godine do 15. srpnja 2015. godine.
Za srpanj 2015. godine isplaćuje se 150,00 kn pomoći svakom studentu koji ima pravo na pomoć.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac da obavijesti sve studente s
područja općine Slavonski Šamac kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.
Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti:
- uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2014/2015 kao redovni student
(od druge godine studiranja pa nadalje)
- uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (za nove
studente-prva godina)
- presliku osobne iskaznice
- presliku indeksa
- presliku žiro-računa.
Članak 4.
Isplata pomoći studentima koji donesu svu potrebnu dokumentaciju, izvršavat će se na žiro-račun
studenta.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev do 31.10.2014. godine za redovitu isplatu pomoći.
Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od mjeseca podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo
razdoblje.
Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Slavonski
Šamac na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i školarine.
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
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