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Vinica, 13. prosinca 2021.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vinica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije“
broj 30/20, 9/21) Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i kriterijima pružanja Novčane nagrade akademskim
građanima Općine Vinica nakon završetka studija
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji te prava i obveze akademskih građana s
područja Općina Vinica u postupku ostvarivanja prava na novčanu nagradu nakon završetka
studija za što se koriste sredstva proračuna Općine Vinica.
Članak 2.
Nagrada akademskim građanima Općine Vinica koji završe studij utvrđuje se u iznosu od
500,00 kn jednokratno nakon završetka studija.
Nagrada se dodjeljuje osobama koje nakon završetka obrazovanja nose titule:
-magistar/magistra,
-magistar/magistra inženjer/inženjerka
-doktor/ica struke
-stručni/a specijalist/ica struke
-stručni/a specijalist/ica inžinjer/ka
-diplomiran/a.
Članak 3.
Postupak dodijele potpore utvrđuje se na način da akademski građanin nakon završetka
studija, dostavi potrebnu dokumentaciju u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica.
Članak 4.
Akademski građani su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-ispunjen obrazac prijave,
-presliku vlastite osobne iskaznice
-potvrda učilišta o završetku studija ili kopija diplome
-broj žiro-računa na koji će se uplatiti potpora.
Članak 5.
Pravo na jednokratnu nagradu imaju osobe

-koje imaju prebivalište na području Općine Vinica najmanje jednu godinu,
-koje su završile studij u tekućoj godini,
-koje su završile diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički
studij, specijalistički diplomski stručni studij.
Članak 6.
Ako je uvidom u dostavljenu dokumentaciju vidljivo da osoba zadovoljava uvjete za
primanje nagrade, načelnik donosi Odluku o dodjeli nagrade akademskom građaninu, za svaku
osobu pojedinačno.
Članak 9.
Osoba gubi pravo na naknadu ukoliko se utvrdi da je istu primila na temelju lažnih
isprava te je dužna Općini Vinica vratiti isplaćeni iznos.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“.
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