
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i točke VII. 
Zaključka o pokretanju projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske Županije ("Županijski 
glasnik" broj 15/10. i 3/11.), a u svezi sa Zaključkom o nastavku provedbe projekta "Studentski 
krediti" Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/13.), Župan Osječko-baranjske 
županije donio je 14. ožujka 2014. godine 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 
projekta "Studentski krediti" 

 
 
 

I. 
 

Radi provedbe projekta "Studentski krediti", osniva se Povjerenstvo za provedbu projekta 
"Studentski krediti" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
 

II. 
 

Povjerenstvo ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Župan imenuje predsjednika i 3 (tri) člana, a 
Banka imenuje svog predstavnika. 
 
 

III. 
 

Zadaće Povjerenstva su: 
- utvrđivanje sadržaja obrasca za popunjavanje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita, 
- utvrđivanje Liste studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu studentskog kredita prema 

uvjetima navedenim u javnom pozivu,  
- dostavljanje Liste studenata koji su zadovoljili uvjete Osječko-baranjske županije za korištenje 

kredita Banci u pisanom obliku, 
- kontinuirano kontaktiranje s Bankom te zaprimanje pisanih izvješća Banke o sklapanju 

ugovora o kreditu s korisnicima, 
- analiziranje dokumentacije o ispunjavanju uvjeta korisnika kredita za nastavak kreditiranja 

koja obvezuje korisnika kredita na dostavljanje sljedećih dokumenata do 15. studenoga svake 
godine: 

 - potvrde o upisu u visokoškolsku ustanovu naredne akademske godine, 
 - potvrde o kontinuiranom prebivanju na području Osječko-baranjske županije, 
 - izjave korisnika kredita da nema zaključen ugovor o studentskom kreditu s drugim 

kreditorom, 
- dostavljanje Banci podataka o korisnicima kredita koji nisu ispunili uvjete za nastavak 

korištenja kredita u navedenoj akademskoj godini, 
- dostavljanje obavijesti Banci o korisnicima kredita koji su završili studij, 
- vođenje uredne evidencije zaprimljenih prijava, potvrda i druge dokumentacije između 

Povjerenstva i Banke, 
- podnošenje izvješća o provedbi projekta "Studentski krediti" na zahtjev župana, 
- podnošenje godišnjeg izvješća Skupštini Osječko-baranjske županije o provedbi projekta 

"Studentski krediti". 



IV. 
 

Mandat Povjerenstva traje od dana njegova imenovanja do završetka projekta "Studentski 
krediti". 
 
 

V. 
 

Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz rad Povjerenstva obavljat će upravna 
tijela Županije nadležna za poslove prosvjete i financija. 
 

Poslove tajnika Povjerenstva obavljat će osoba koju imenuje pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za poslove prosvjete. 
 
 

VI. 
 

Povjerenstvo radi i odlučuje na način propisan za stalna radna tijela koja osniva župan. 
 
 

VII. 
 

Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 
 

VIII. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 604-02/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-02-14-2 
 
Osijek, 14. ožujka 2014. 
 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


