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Na temelje članka 31. Statuta Općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013, 9/18
i 8/21) a na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Općine Goričan na 9. sjednici održanoj 30.11.2022.g.
donosi

O D L U K U

o dodjeli jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine
Goričan

Članak 1.

Donosi se odluka o isplati jednokratne novčane pomoći studentima s prebivalištem na području
Općine Goričan koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta tekuće akademske godine upisani
na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili inozemstvu te
onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

Pravo na naknadu imaju redovni studenti uz priloženu potvrdu o studiju i izvanredni studenti-studenti
prve godine preddiplomskog studija i prve godine diplomskog studija koji prilažu potvrdu o studiju,
dok studenti druge, treće, pete i šeste godine moraju priložiti prijepis ocjena s minimalno ostvarenih
40 ECTS bodova iz prethodne godine.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 1.250,00 kn. / 165,90 eur.

Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22) od 2023.g.
jednokratna pomoć iznositi će 170,00 eur.

Članak 2.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći podnosi se u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Goričan.

Uz Zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu visokoškolske ustanove o upisu u tekuću akademsku
godinu u statusu redovnog ili izvanrednog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava
e-građani, presliku važeće osobne iskaznice te prijepis ocjena za izvanredne studente.

Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan samostalno može zahtijevati i druge dokaze u svezi
ostvarivanja prava u smislu ove Odluke.



Članak 3.

Zadužuje se načelnik Općine Goričan za postupanje i provođenje ove odluke kao i objavu javnog
poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore.

Članak 4.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Goričan u sklopu Programa 1033
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske
županije i na internetskim stranicama Općine Goričan.

Općina Goričan zadržava pravo da će popis studenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu
potporu objaviti na službenim internetskim stranicama Općine Goričan.

Predsjednik Općinskog vijeća

Petar Baksa


