
 
 

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:………………………………………………………………. 

Kontakt:......................................................................................(broj telefona) 

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 
 ISKLJUČIVO POŠTOM 



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 preslika 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 (preslike svjedodžbi  ne
treba ovjeravati samo u slučaju ako se originali dostave na uvid u Odsjek za
društvene poslove, u tom slučaju u natječajnoj dokumentaciji dostavljaju se
samo preslike svjedodžbi) (za studente prve godine)

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
potpisati 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 


	( priloženi dokumenti se ne vraćaju)



