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Temeljem članka 4. stavka 2. Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima 

sa područja Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, br. 4/2021 – dalje: 

Odluka), Općinski načelnik Općine Hercegovac dana 05. listopada 2021. godine raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima 

sa područja Općine Hercegovac za akademsku godinu 2021./2022. 

 

 

I. 

Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći (dalje: 

pomoći) redovnim i izvanrednim studentima sa područja općine Hercegovac koji studiraju na 

visokim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2021./2022. 

 

II. 

Pomoć se dodjeljuje u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna. 

 

III. 

Pravo na sudjelovanju na natječaju za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći imaju 

studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

• da su državljani Republike Hrvatske, 

• da studenti i njihovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Hercegovac, 

• da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta – da su prvi put upisali tekuću 

akademsku godinu kao redovni ili izvanredni studenti. 

 

IV. 

Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

• popunjen Prijavni obrazac, 

• preslike osobnih iskaznica (za sebe i za roditelja/e), 

• potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog ili izvanrednog studiranja – u izvorniku, 

• preslik indeksa/prijepis ocjena prethodne godine studija ili preslik svjedodžbe 

završnog razreda srednje škole (za studente upisane u prvu godinu studija), 



• preslike kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem 

računa, 

• privolu za obradu osobnih podataka. 

 

V. 

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se do 05. studenog 2021. godine u 

OMOTNICI osobno ili poštom preporučeno, na adresu: 

Općina Hercegovac 

Moslavačka 150 

43284 Hercegovac 

s napomenom – „Pomoći studentima u 2021. godini“.  

 

VI. 

 Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći 

studentima sa područja Općine Hercegovac u 2021. godini, na prijedlog Povjerenstva, a koja 

će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hercegovac. 

 Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku o dodjeli i isplati 

jednokratnih novčanih pomoći podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana 

od dana primitka pisane obavijesti. 

Pomoć se isplaćuje u roku 15 dana od sklapanja Ugovora o dodjeli jednokratne 

pomoći. 

 

VII. 

Korisnik pomoći dužan je u roku 30 dana od dana isteka akademske godine za koju 

mu je dodijeljena pomoć dostaviti potvrdu fakulteta da je uspješno završio akademsku godinu. 

Korisnik pomoći koji ne završi uspješno akademsku godinu za koju mu je dodijeljena 

pomoć, ne dostavi potvrdu fakulteta o završetku akademske godine ili prekine obrazovanje, 

gubi pravo na pomoć u idućem razdoblju. 

 

VIII. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći 

studentima neće se vraćati podnositeljima. 

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Hercegovac, tel: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr. 

 

IX. 

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine 

Hercegovac.  

 

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                 Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf., v.r. 
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