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PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA S 

PODRUČJA OPĆINE DUGOPOLJE U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI 

 

I. Osobni podaci  

Ime: Prezime: Spol: OIB: 

    M Ž                       

Dan, mjesec i godina rođenja  
Mjesto 
rođenja: Država rođenja: 

    .     .         god.     

Mjesto prebivališta: Ulica: Kućni broj: 

      

Kontakt telefon: Kontakt mobitel: Email: 

      

Podaci o poslovnoj banci1: 

Naziv poslovne banke: IBAN tekućeg/žiro računa: 

    

 

II. Podaci o studiju 

 

III. Izjava za obradu osobnih podataka 

Općina Dugopolje, kao Voditelj evidencije osobnih podataka obavještava Vas da će se Vaši osobni podaci 
prikupljati i koristiti u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju, te da će biti obrađeni i dostavljeni Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Dugopolje.  Prihvaćanjem ove Izjave, smatra se da sukladno članku 6. stavku 1. točki 
a UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA slobodno i izričito dajete privolu na prikupljanje i 
obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Općini Dugopolje, kao i suglasnost za  utvrđivanja rang liste i objavu 
osobnih podataka koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Dugopolje. 

  

 Potpis podnositelja zahtjeva 

 
 

                                                           
1 U slučaju da račun nije otvoren, dostaviti najkasnije do potpisa Ugovora 
2 Ispunjavaju studenti koji su upisali prvu godinu studija 
3 Ispunjavaju studenti druge i ostalih godina studija 
4 Ispunjavaju studenti prve godine diplomskog studija 

Naziv visokog učilišta: 

  

Sjedište (adresa i mjesto): Država:   

    

Vrsta studija: a) preddiplomski b) diplomski 3) integrirani 

Područje (smjer):   

Upisana godina studija u akademskoj godinu za koju se stipendija dodjeljuje (zaokruži): 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Prosjek ocjena: 

Tijekom 
srednjoškolskog 

obrazovanja2: 

  Prethodna 
godina studija3:   

Prosjek svih 
prethodnih 

godina studija4: 
  

  
 . 

Ostvareni broj ECTS bodova u prethodnoj godini (studenti druge i ostalih godina studija):    
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PRILOZI: (zaokruži priložene dokumente) 

 

1. preslik domovnice ili osobne iskaznice 

2. rodni list 

3. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i za jednog roditelja/staratelja ili 

za supružnika 

4. vjenčani list 

5. potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje 

6. ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena za prethodnu godinu studija ili 

za sve ispite u prethodnim godinama studija s ostvarenim brojem ECTS bodova 

7. izjava studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (na posebnom obrascu) 

8. ovjereni prijevod popisa ocjena i uvjerenja o upisu za studente koji studiraju izvan 

Republike Hrvatske 
 

 

U Dugopolju, ________________________2022. godine  

 

 

 

 

____________________________ 

Potpis podnositelja zahtjeva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


