
N A C R T (v. 10112022) za javno savjetovanje  

Stranica - 1 - od 2 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

          
              Na temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko 
Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 12. sjednici održanoj __. 
prosinca 2022. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U 
 

o dodijeli jednokratne financijske potpore redovitim studentima  

akademske 2022./2023. godine 

iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu  

          
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuje se pravo na jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima 
akademske 2022./2023. godine, njezina visina, uvjeti i postupak dodjele i način isplate. 
 

Članak 2. 
 

 Pravo na jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima akademske 2022./2023. godine 
(dalje u tekstu: potpora) ima svaki redoviti student koji ima prebivalište na području Općine Veliko 
Trojstvo, koji je upisan u akademsku 2022./2023. godinu na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u 
Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu, a koji podnese urednu prijavu na raspisani 
javni poziv i dostavi svu potrebnu i urednu dokumentaciju (dalje u tekstu: podnositelj prijave). 
 

Članak 3. 
 

Utvrñuje se potpora u visini 250,00 eura po jednom redovitom studentu iz prethodnog članka 
ove Odluke, a za što je osigurano ukupno 10.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 
2023. godinu - Program 1009 „Javne potrebe u obrazovanju“, Aktivnost A101557 „Potpore redovitim 
studentima“, Račun 37 „Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade“.  

 
Članak 4. 

          

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavit će Javni poziv za dodjelu jednokratnih 
financijskih potpora redovitim studentima akademske 2022./2023. godine iz Proračuna Općine Veliko 
Trojstvo za 2023. godinu (dalje u tekstu: javni poziv) u prvom kvartalu 2023. godine putem internet 
stranice Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr). 

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka biti će otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana 
ili do iskorištenja osiguranih sredstava iz članka 3. ove Odluke. 
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Članak 5. 
          

Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom 
odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim 
studentima akademske 2022./2023. godine koji će biti sastavni dio javnog poziva, uz koji se prilaže 
slijedeća dokumentacija:  

 

� preslika osobna iskaznice (obostrana) važeća na dan objave javnog poziva ili uvjerenje 
o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), 

 

� potvrda visokoškolske ustanove o upisu u akademsku 2022./2023. godinu u statusu 
redovitog studenta, 

 

� preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN- om. 
 

Članak 6. 
          

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik, te se ista dostavlja podnositelju prijave. 
 

Članak 7. 
          

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu 
1. siječnja 2023. godine. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 

          
 
KLASA: 604-02/22-01/___ 
URBROJ: 2103-22-3-22-1 
Veliko Trojstvo, __. prosinca 2022. 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 
_____________________ 

(Miljenko Kurevija) 


