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OPĆINA PRIVLAKA  

                             Povjerenstvo za dodjelu stipendija  
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PREDMET: Zamolba za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 Dostavljam vam zamolbu za Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019., 
raspisanog dana 16. listopada 2018. godine.  
 Uz zamolbu dostavljam sljedeće tražene dokumente1: 
 
a)  životopis, 
b)  uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP), 
c)  preslika domovnice i osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva, 
d) potvrda porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku 
godinu po svim osnovama, 
e)  potvrda o prosjeku plaća, mirovina i drugih  prihoda za sve članove zajedničkog 
kućanstva za tri mjeseca koja prethode mjesecu otvaranja natječaja, odnosno potvrda o  nezaposlenosti 
ili potvrda HZMO da član kućanstva ne prima mirovinu,  
f) preslika svjedodžbe o završenom 4. razredu srednjoškolskog obrazovanja ili prijepis ocjena s 
fakulteta, 
g) preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima, 
h)  uvjerenje o redovitom upisu na fakultet tekuće studentske godine, 
i)   izjava podnositelja zamolbe da ne prima stipendiju po drugoj osnovi, 
j)   potvrda fakulteta ili škole o redovnom školovanju užeg člana obitelji (ako ih ima), 
k)  za roditelje koji su hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su sudjelovali u 
Domovinskom ratu najmanje 90 dana, 
l)   za roditelje koji su hrvatski ratni vojni invalidi odgovarajuću potvrdu o statusu HRVI, 
m) eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o 
zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe, potvrda o fakultetskim nagradama, 
n)  izjava o zajedničkim članovima kućanstva. 
 
 
 
                                                           
1 Potrebno je zaokružiti dokumentaciju koja se prilaže zamolbi. 
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Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i z j a v l j u j e m da su navedeni podaci točni te da 

sam sukladno članku 6., 7. i 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine“ broj: 103/03, 
118/06, 41/08 i 106/12) upoznat/-a kako se moji osobni podaci, kao osobe koja predaje zamolbu za 
dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019., prikupljaju isključivo u svrhu dodjele stipendaja 
za akademsku godinu 2018./2019., temeljem raspisanog Natječaja od dana 16. listopada 2018. godine  
te da se u druge svrhe neće koristiti. 

Suglasan/suglasna sam i dajem pristanak da se moji osobni podaci prikupljaju i obrađuju u 
svrhu dodjele stipendije za akademsku godinu 2018./2019. 

 
 

U  ,  2018. godine 
 
 

 (potpis)
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