Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 16. ožujka 2017., donijelo je
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
redovnim studentima
akademske godine 2016./2017.

Članak 1.
Općina Podcrkavlje će svim redovno upisanim studentima akademske godine 2016./2017.,
koji podnesu zahtjev i ispunjavaju propisane uvjete, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u visini od
1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) tijekom 2017. godine, a najkasnije do 1. listopada 2017.
godine.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje donijet će Rješenje o isplati jednokratne
novčane pomoći studentu koji ostvaruje pravo na istu.
Student status redovnog studenta za tekuću akademsku godinu student dokazuje potvrdom ili
uvjerenjem znanstvene ustanove u kojoj se školuje ne starijom od mjesec dana.
Članak 3.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se iz Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu sukladno članku III. Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini - Akt. A100048 – Stipendiranje (Program 2010
Socijalna skrb i novčana pomoć).
Članak 4.
Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da
na dan isplate jednokratne novčane pomoći obitelj (članovi domaćinstva) studenta na istoj adresi
prebivališta nema nikakovih dugovanja te da je izmirila sve svoje obveze prema općini Podcrkavlje.
Članak 5.
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne budu podmirene obveze (dug u
cijelosti) i o tome se ne dostavi dokaz.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
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