Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“
broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Skupštine
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i
10/18 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj __.__. 2019.
godine, donijela

ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu
2018./2019.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu financijsku potporu svim redovnim
studentima s prebivalištem na području Međimurske županije za studij u akademskoj godini
2018./2019., kao i uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate potpore.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu financijsku potporu (u daljnjem tekstu: potpora) imaju svi stanovnici
Međimurske županije koji su u statusu redovnog studenta upisani u akademsku godinu 2018./2019.
na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu, a
jave se na raspisan javni poziv i dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Pod istim uvjetima pravo na dodjelu potpore ostvaruju i studenti koji su upisani na privatne
visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
Članak 3.
Potpora iznosi 600 kuna, isplaćuje se jednokratno, najkasnije do kraja akademske godine za
koju je dodijeljena, a namijenjena je pokrivanju dijela troškova studiranja.
Sredstva za isplatu potpora osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2019. godinu.
Članak 4.
Potpora se dodjeljuje na osnovi javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za obrazovanje,
kulturu i šport. U javnom se pozivu navodi rok za prijavu, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana
objave poziva, visina potpore, uvjeti dodjele, potrebni dokumenti, način prijave i način obavještavanja
o dodijeljenim potporama te način njihove isplate.
Članak 5.
Prebivalište na području Međimurske županije studenti dokazuju preslikom osobne iskaznice
važeće na dan donošenja ove odluke, a status redovnog studenta originalom potvrde visokoškolske
ustanove o upisu u akademsku godinu 2018./2019. u statusu redovnog studenta, odnosno
odgovarajućim ispisima iz sustava E-građani.
Prijavitelji su dužni dostaviti OIB te IBAN računa s naznakom poslovne banke u kojoj je
otvoren.
Članak 6.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport
Međimurske županije.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
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O BRAZ LOŽE NJE
uz Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za
akademsku godinu 2018./2019.

Svim stanovnicima Međimurske županije koji studiraju u statusu redovnog studenta na osnovi ove
odluke isplaćuje se jednokratna godišnja potpora.
Potpora iznosi 600 kuna. Novac 1.300.000 kuna osiguran je u proračunu Međimurske županije. Na
osnovi višegodišnjih statistika, možemo očekivati da će se na javni poziv prijaviti između 2.150 i 2.200
studenata, tako da je predvidiv trošak ove odluke između 1.290.000 do 1.320.000 kuna.
Iznimno opsežan i složen proces zaprimanja i obrade prijava koji se jednim dijelom odvija
elektroničkim a drugim fizičkim putem povjerava se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport.
Čakovec, ožujak 2019.
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