REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA ŠANDROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:604-01/21-03/1
URBROJ:2123-05-03-21-1
U Šandrovcu, 12.07.2021.
Temeljem članka 4. stavka 2. Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa
područja Općine Šandrovac u 2021. godini („Općinski glasnik općine Šandrovac“ br.
11/2020. – dalje: Odluka) Općinski načelnik općine Šandrovac dana 12.07.2021. raspisuje
sljedeći:
JAVNI POZIV
za dodjelu novčane pomoći studentima
sa područja Općine Šandrovac u 2021. godini
I.
Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći (dalje:
pomoći) redovnim i izvanrednim studentima sa područja općine Šandrovac koji studiraju na
visokim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.
II.
Pomoć se dodjeljuje u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu.
III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći imaju studenti koji
ispunjavaju slijedeće uvjete:
• da su državljani Republike Hrvatske,
• da imaju prebivalište na području Općine Šandrovac,
• da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta - da su upisali tekuću akademsku
godinu kao redovni ili izvanredni studenti,
• da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Šandrovac po bilo kojem
osnovu.
IV.
Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći (prilog 1.
Odluke) u izvorniku (može se preuzeti na web stranci općine Šandrovac ili osobno u pisarnici
općine Šandrovac)
2. preslik osobne iskaznice,
4. potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog ili izvanrednog studiranja – u izvorniku
5. preslik indeksa/prijepis ocjena prethodne godine studija ili preslik svjedodžbe završnog
razreda srednje škole (za studente upisane u prvu godinu studija)

6. potvrdu da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Šandrovac po bilo
kojem osnovu – u izvorniku,
7. preslik kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem računa,
8. privolu za obradu osobnih podataka.
V.
Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u roku od 90 dana od dana objave ovog javnog
poziva odnosno najkasnije do 12.10.2021. godine na adresu Općina Šandrovac, Bjelovarska
6, 43227 Šandrovac s napomenom- Pomoći studentima u 2021. godini, a predaju se osobno u
pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac ili poštom preporučeno u
zatvorenoj omotnici.
VI.
Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima
sa područja Općine Šandrovac u 2021. godini, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći
studentima u 2021.godini, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Šandrovac i na
web stranici Općine Šandrovac.
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 pomoći studentima sa područja Općine Šandrovac u 2021. godini.

VII.
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
Šandrovac, telefon: 874-128.
Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama i na službenoj web stranici Općine Šandrovac
(www.sandrovac.hr).
Općinski načelnik općine Šandrovac
Dario Halauš, struč.spec.ing.agr.

PRILOG 1.
Ja ________________________________________________________________________,
(ime i prezime)

iz_________________________________________________________________________
(adresa)

rođ._________________________________, OIB:_________________________________,
(datum rođenja)

podnosim temeljem članka 5. Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa
područja Općine Šandrovac u 2021. godini (KLASA: 550-01/20-01/3, URBROJ:2123-05-0120-1 od 21.12.2020.) dana ______________________godine, Povjerenstvu za dodjelu
jednokratne novčane pomoći studentima u 2021. godini putem Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, Šandrovac,

PRIJAVU NA JAVNI POZIV
za isplatu novčane pomoći studentima sa područja općine Šandrovac u 2021. godini

Redovan/izvanredan sam student_______________ godine, __________________________
_____________________________________________________________(naziv fakulteta),
smjer_______________________________________________________________________
u ____________________.

•
•
•
•
•
•

Uz zamolbu za dodjelu pomoći prilažem:
preslik osobne iskaznice,
potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog/izvanrednog studiranja,
preslik indeksa/ prijepis ocjena prethodne godine studija ili preslik svjedodžbe
završnog razreda srednje škole (za studente upisane u prvu godinu studija),
potvrdu da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Šandrovac po
bilo kojem osnovu,
preslik kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem
računa,
privolu za obradu osobnih podataka.

U Šandrovcu,___________________

_________________________
Potpis studenta

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠANDROVAC
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
OIB:35024150994
Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća (Uredba 2016/679)
od 27. travnja 2016. godine ispitanik daje
PRIVOLU
za obradu svojih osobnih podataka
Ime i prezime: ……………………………………………………………………………….…
Spol: ………………………………………………………………………………………….…
Datum rođenja: ……………………………………………………………………………….…
OIB: …………………………………………………………………………………………..…
Broj osobne iskaznice: ………………………………………………………………………….
Prebivalište i adresa stanovanja: ……………………………………………………………….
Broj telefona: …………………………………………………………………………………..
E-mail adresa: …………………………………………………………………………………
Potpisom potvrđujem kako sam prije prikupljanja gore navedenih osobnih podataka upoznat/a sa
slijedećim:
› da je Općina Šandrovac voditelj zbirke obrade,
› kako osobne podatke navedene na ovome obrascu Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac
prikuplja na dobrovoljnoj osnovi s svrhom
…………………………………………………………….....................................................................,
te kako sam upoznat da imam pravo na pristup gore navedenim podacima kao i pravo na ispravak gore
navedenih podataka kao i pravo na zaborav,
› da moje osobne podatke Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac neće davati na korištenje
drugim primateljima osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima,
› da gore navedene podatke prikuplja kao obvezne podatke temeljem Zakona o zaštiti osobnih
podataka i drugim zakonima koji se primjenjuju u Općini Šandrovac,
› kako sam upoznat da će me Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac obavijestiti prije namjene
obrade osobnih podataka u drugu svrhu različitu od gore navedene i tražiti od mene pristanak,
› isto tako sam upoznat kako u svako vrijeme mogu odustati od privole za prikupljanje i obradu mojih
osobnih podataka, te zatražiti pristanak daljnje obrade i prosljeđivanje osobnih podataka skupljenih na
dobrovoljnoj osnovi za unaprijed određene svrhe. Uskratom navedenih podataka nije moguće ostvariti
svrhu prikupljanja gore navedenih osobnih podataka.
Upoznat sam kako se mogu, ako se smatram oštećenim, obratiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu
osobnih podataka te službeniku za zaštitu osobnih podataka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Šandrovac Ivani Fočić, dipl.iur.
U Šandrovcu ________________2021. godine
VLASTORUČNI POTPIS:

