
 

 

 

  

 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DEŽANOVAC 

NAČELNIK 

       
KLASA:602-01/21-01/05 

URBROJ:2111-03-02-21-2 

Dežanovac, 11. listopad 2021. 

                                                                              

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne 

novčane potpore studentima sa područja Općine Dežanovac za akademsku godinu 

2021./2022. godinu  (KLASA:604-01/21-01/03, URBROJ:2111-03-02-21-1 od 08. listopada 

2021.godine) Općinski načelnik Općine Dežanovac  dana 11. listopada 2021. godine raspisuje 

sljedeći: 

 

JAVNI POZIV 

ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE 

STUDENTIMA  1. I  VIŠIH GODINA SA STATUSOM REDOVNOG IZVANREDNOG 

STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE DEŽANOVAC  ZA AKADEMSKU GODINU 

2021./2022. 

 

I. 

Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima 1. i viših 

godina sa statusom redovnog i izvanrednog  studenta s područja Općine Dežanovac za 

akademsku godinu 2021./2022. (dalje u tekstu: potpora). 

II. 

Potpora se dodjeljuje  u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu. 

III. 

Pravo sudjelovanja imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske,  

- da imaju prebivalište na području Općine Dežanovac, 

- da imaju status redovnog i izvanrednog studenta - da su upisali tekuću akademsku 

   godinu prvi put, 

 

IV. 

Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 



1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore (Prilog I.) 

u izvorniku (može se preuzeti na web stranci Općine Dežanovac ili osobno u pisarnici Općine 

Dežanovac) 

2.  preslika osobne iskaznice, 

4.  potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog  i izvanrednog studenta – u izvorniku, 

5. presliku kartice žiro-računa, tekućeg računa sa vidljivim brojem računa, 

6. privolu za obradu osobnih podataka (Prilog II.) 

V. 

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog 

javnog poziva odnosno najkasnije do 25.10.2021. godine  na adresu Općina Dežanovac, 

Dežanovac 288, 43 506 Dežanovac s napomenom- Potpore studentima za akademsku godinu  

2021./2022. godini, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Dežanovac, poštom u zatvorenoj omotnici, te na e-mail općine Dežanovac 

opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr. 

VI. 

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih potpora 

studentima sa područja Općine Dežanovac u 2021/2022. godini,  koja će biti objavljena na 

oglasnoj ploči Općine Dežanovac i na web stranici Općine Dežanovac www.dezanovac.hr 

Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor 

Općinskom načelniku u roku osam dana od dana primitka pisane obavijesti. 

Pomoć se isplaćuje u roku 30 dana od stupanja na snagu Odluke o dodjeli i isplati 

jednokratnih novčanih potpora studentima sa područja Općine Dežanovac  u 2021./2022. 

godini. 

VII. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

         Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih potpora 

studentima neće se vraćati podnositeljima. 

 

         Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Dežanovac, telefon: 043/381-905. 

 

        Javni poziv je  objavljen na oglasnim pločama i na službenoj web stranici Općine 

Dežanovac  (www.dezanovac.hr) 

 

                                                                                     NAČELNIK OPĆINE DEŽANOVAC 

                                                                                        Josip Stjepanović 
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