
Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine broj 57/11) i 

članka 30. i 90. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 

broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 43. sjednici održanoj 31. kolovoza 2011. 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o odobravanju pomoći učenicima i studentima  

s područja Općine Molve u 2011.  

 

 

Članak 1. 

 Općina Molve u školskoj godini 2011./2012. godini dodjeljivat će pomoći redovnim 

učenicima srednjih škola i redovnim i izvanrednim studentima s područja Općine Molve u 

svrhu podmirenja troškova školovanja. 

 

Sredstva za dodjeljivanje pomoći redovnim učenicima i redovnim i izvanrednim 

studentima osigurati će se u proračunu Općine Molve za 2012. godinu. 

 

Članak 2. 

 Pomoć iz članka 1. ove Odluke dodjeljivat će se za školsku godinu 2011/2012. te 

će se isplaćivati za razdoblje od 10 mjeseci. 

 

Članak 3. 

Pravo na pomoć imaju redovni učenici i redovni i izvanredni studenti koji su 2011. 

godine prvi put upisali razred odnosno godinu studija i to:  

 učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Molve u iznosu 300,00 

kuna mjesečno te dodatnih 50,00 kuna za završeni razred s vrlo dobrim uspjehom 

(4), odnosno dodatnih 100,00 kuna za završeni razred s izvrsnim uspjehom (5), 

 redovni i izvanredni studenti s prebivalištem na području Općine Molve u iznosu 

700,00 kuna mjesečno te dodatnih 100,00 kuna za završenu godinu studija s vrlo 

dobrim uspjehom (4), odnosno dodatnih 200,00 kuna za završenu godinu studija 

s izvrsnim uspjehom (5). 

 

Pravo na pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su ponovno ili parcijalno 

upisali godinu studija, odnosno razred. 

 

Članak 4. 

 Zahtjev podnose učenici i studenti za sebe, odnosno zakonski zastupnici za 

učenike mlađe od 18 godina, pod uvjetom da nisu stariji od 27 godina. 

Nakon što preda Jedinstvenom upravnom odjelu svjedodžbu o uspješno 

završenom razredu srednje škole, odnosno potvrdu Fakulteta o položenim ispitima te da 

je stekao uvjete za upis u narednu  godinu fakulteta, učenik, odnosno student stječe 

pravo na novčanu pomoć. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Molve za izradu obrasca zahtjeva za 

dodjelu pomoći.  

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 01.studenog 2011., a objavit će se na oglasnoj ploči 

Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 
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