
 
 

POPIS DOKUMENATA KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA 
DODJELU 

STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA ČAKOVCA 
ZA PREDDIPLOMSKI, INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ 

 

USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI ILI STUDIJU 

.            ( priloženi dokumenti se ne vraćaju) 
 
 

1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti 
mogućnost kontakta) 

 
2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te 

razinom sveučilišnog studija 
 

3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslik a indeksa iz koje su 
vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova(za studente druge 
i viših godina studija) 

 
4. Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole ( za studente prve 

godine, svjedodžbe srednje škole se ovjeravaju u srednjoj školi koju je učenik 
završio) 
 

5. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (za studente prve godine) 
 

6. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski 
studij 

 
7. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za oba  roditelja,izdaje PUM ) 

 
8. Potvrda o prebivalištu studenta (izdaje PUM) 

 
9. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ( vlastoručno 

napisati izjavu ) 
 

10. Domovnica 
 

11. Ostalo: 
 
-za sudionike državnih ili međunarodnih natjecanja: 

1. Potvrda o sudjelovanju na učeničkom državnom ili međunarodnom natjecanju 
(za  studente prve godine) 

 
-za vrhunske športaše 

1. Potvrda HOO o razvrstavanju  u I. ili  II. kategoriju športaša Hrvatske  
 

-studenti s tjelesnim oštećenjima 
1. mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma ( ukoliko je 

nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više )  
 

 
ZAMOLBE ZA DODJELU STIPENDIJE DOSTAVLJAJU SE 

 ISKLJUČIVO POŠTOM 
 



 
PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU 

STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA ČAKOVCA 
ZA PREDDIPLOMSKI, INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ 

 

USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI ILI STUDIJU 

Ime i prezime:……………………………………………………………………. 

Adresa prebivališta:………………………………………………………………. 

Vrsta upisanog studija ( zaokružiti ):    a)sveučilišni        b) stručni  
Razina sveučilišnog studija (zaokruži):a)preddiplomski  b)integrirani c)diplomski  
Upisana godina:…………………………………………………………………… 
( smjer/studijska grupa)…  ……………………………………………………… 
  

PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJ 
Uspjeh u srednjoj školi ( ispunjavaju studenti prve godine preddiplomskog studija i integriranog studija )  

Prosjek ocjena u 1.razredu:……………………………………………………. 
Prosjek ocjena u 2.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena u 3.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena u 4.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena državne mature: ……………………………………………………… 
Ukupni prosjek ocjena u srednjoj školi:………………………………………... 
 
Sudjelovao-la na državnom natjecanju (zaokružiti):          DA  -  NE 
Područje natjecanja:……………………………………………………………. 
Osvojeno mjesto na državnom natjecanju:……………………………………..  
 
Sudjelovao-la na međunarodnom natjecanju (zaokružiti):  DA  -  NE 
Područje natjecanja:…………………………………………………………….. 
Osvojeno mjesto na međunarodnom natjecanju:……………………………….. 
 
Vrhunski športaš( zaokružiti):                                               DA -  NE 
Područje natjecanja i kategorija:………………………………………….…….. 
 
Tjelesno oštećenje(zaokružiti):                                              DA -  NE 
Postotak oštećenja:………………………………………………………..…….. 

 
Uspjeh na studiju (ispunjavaju studenti druge i viših godina preddiplomskog i integriranog studija) 

Ukupno do sada položenih ispita:……………………………………………….. 
Prosjek ocjena na položenim ispitima:…………………………………………… 

 
DIPLOMSKI STUDIJ 

 
Uspjeh na studiju ( ispunjavaju studenti prve i druge godine diplomskog studija) 

Prosjek ocjena na preddiplomskom studiju:…………………………………….. 
Prosjek ocjena na položenim ispitima: (ispunjavaju studenti druge godine diplomskog 
studija):…………………………………………… 

 
Potpis:………………………………… 
Datum prijave:……………………… 

 
Na poleđini: popis dokumenata koje treba priložiti ovoj prijavi 

(priloženi dokumenti se ne vraćaju) 
 

 
ZAMOLBE ZA DODJELU STIPENDIJE DOSTAVLJAJU SE 



PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA ČAKOVCA 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ, INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ 

Socijalno-imovinski status 
 
Ime i prezime:……………………………………………………………………. 
 
Adresa prebivališta:………………………………………………………………. 
 
Vrsta upisanog studija ( zaokružiti ):      a)sveučilišni         b) stručni 
Razina sveučilišnog studija (zaokružiti):a)preddiplomski  b)integrirani   c)diplomski  
Upisana godina:…………………………………………………………………… 
( smjer/studijska grupa)…  ……………………………………………………… 
 
1.Uspjeh u srednjoj školi ( ispunjavaju studenti prve godine preddiplomskog i integriranog studija )  

Prosjek ocjena u 1.razredu:……………………………………………………. 
Prosjek ocjena u 2.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena u 3.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena u 4.razredu:…………………………………………………….. 
Prosjek ocjena državne mature:………………………………………………………… 
Ukupni prosjek ocjena u srednjoj školi:………………………………………... 
 
 

2.Uspjeh na studiju (ispunjavaju studenti druge i viših godina studija) 
Ukupno do sada položenih ispita:……………………………………………….. 
Prosjek ocjena na položenim ispitima:………………………………………… 

 
Broj članova zajedničkog domaćinstva:…………………………………………… 
Mjesečni prihodi po članu domaćinstva: (ispunjava Komisija za stipendije ) 
……………………………………………………………………………………… 
                 
Ima li domaćinstvo dodatne prihode (zaokružiti ):  DA  -  NE 
 
Posjeduju li u vlasništvu članovi zajedničkog domaćinstva nekretnine (zaokružiti):DA-NE 
 
Ima li u obitelji još članova koji redovito studiraju  (zaokružiti ):  DA  -  NE 
 
Jeste li korisnik stalne novčane pomoći CSS (zaokružiti ):  DA -  NE 
 
Imate li u zajedničkom domaćinstvu člana koji je korisnik mirovine (zaokružiti ):DA- NE 
Iznos mirovine:…………………………………………….. 
 
Ima li u obitelji članova koji su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje (zaokružiti):DA-  NE 
(nezaposleni članovi domaćinstva) 
 
Napomena: 
Ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulog ili nestalog branitelja ili 
dijete samohrane majke ili oca, kandidat treba priložiti pisanu, ovjerenu izjavu kojom 
potvrđuje te podatke. Vrhunski sportaši i studenti s tjelesnim oštećenjem trebaju dostaviti 
službenu dokumentaciju kojom potvrđuju te podatke. 

 
Potpis:………………………………………… 
Datum prijave:……………………………… 
                             

Na poleđini: Popis dokumenata koje treba priložiti ovoj prijavi 
(priloženi dokumenti se ne vraćaju) 

 
ZAMOLBE ZA DODJELU STIPENDIJE DOSTAVLJAJU SE 



 ISKLJUČIVO POŠTOM 
 

POPIS DOKUMENATA KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU 
STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA ČAKOVCA ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ, 

INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ 
 

Socijalno-imovinski status 
 

1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti 
mogućnost kontakta) 

2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te razinom 
sveučilišnog studija 

3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su 
vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova(za studente druge i 
viših godina studija) 

4. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su  
vidljive ocjene položenih ispita preddiplomskog studija (za studente koji upisuju 
diplomski studij) 

5. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski 
studij 

6. Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole ( za studente prve godine, 
svjedodžbe srednje škole se ovjeravaju u srednjoj školi koju je učenik završio) 

7. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (za studente prve godine) 
8. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za oba roditelja, izdaje PUM)  
9. Potvrda o prebivalištu studenta( izdaje PUM) 
10. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (vlastoručno napisati 

izjavu) 
11. Domovnica  
12. Pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati 

izjavu) 
13. Potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest(6) mjeseci prije   

raspisivanja  natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu  
14. Potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih 

imaju) 
15. Pisane izjave svih punoljetnih članova domaćinstva da ne ostvaruju nikakve 

dodatne prihode (vlastoručno napisati izjavu,ukoliko ih ne ostvaruju) 
16. Preslika Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja 

natječaja po bilo kojem osnovu (Porezna uprava)  
17. Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva  
18. Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć 

(ukoliko se koristi) 
19. Potvrda o iznosu mirovine (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva,  
      izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) 
20. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je  netko od članova domaćinstva 

nezaposlen) 
21. Pisana, ovjerena izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i 

nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva  
 
 
 

( priloženi dokumenti se ne vraćaju) 
 
  
 
 

ZAMOLBE ZA DODJELU STIPENDIJE DOSTAVLJAJU SE 
 ISKLJUČIVO POŠTOM 


