
 

GRAD DRNIŠ                     OBRAZAC  

KOMISIJA ZA DODJELU 

STUDENTSKIH POTPORA                                

Trg kralja Tomislava 1 

22 320 DRNIŠ 

 

PRIJAVA  

NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH POTPORA   PO KRITERIJU 

SLABIJEG IMOVNOG STANJA 

 ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.   

 

I. OSOBNI PODACI PODNOSITELJA PRIJAVE  

IME I PREZIME   

ADRESA PREBIVALIŠTA  

BROJ MOBITELA/ TELEFONA  

E-MAIL ADRESA  

OIB (osobni identifikacijski broj)  

II. PODACI O ŠKOLOVANJU 

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA  

MJESTO STUDIRANJA  

GODINA STUDIRANJA PRILIKOM 

TRAŽENJA STIPENDIJE (zaokružiti broj) 
prva -1 druga - 2 treća - 3 

četvrta - 4 peta - 5 šesta -6 

 

Prilozi koji se obvezno podnose uz prijavu: 

 

- Presliku osobne iskaznice,  

- Uvjerenje o prebivalištu, 

- Potvrdu o redovitom upisu u školsku godinu 2015/2016,  

 

- Potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za razdoblje od tri mjeseca koji prethode   

   mjesecu u kojemu se podnosi Prijava. 

 

a) Potvrda o prosječnoj mjesečnoj neto isplaćenoj plaći za članove domaćinstva za razdoblje od tri mjeseca      

    koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava,  

 

b) Potvrda o visini dohotka za proteklu godinu od Porezne uprave za sve članove domaćinstva, 

  

c) Potvrda o visini mirovine za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava - za članove  

    domaćinstva koji su umirovljenici, 

 

Za dokazivanje socijalnih uvjeta prilažem slijedeću dokumente/dokaze: 

a.)  Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu  

b.)  Potvrdu o upisu za svakog a člana obitelji učenika /studenta 

c.) Uvjerenje/potvrdu da sam dijete bez oba roditelja 

d.) Uvjerenje/potvrdu da sam dijete bez jednog roditelja  

e.) Rješenje/potvrdu  da je roditelj invalid Domovinskog rata 

f.) Rješenje/potvrdu da je roditelj civilna žrtva rata 

g.) Rješenje/potvrdu da sam osoba s invaliditetom iznad 30% 

   

- Izjava o broju članova domaćinstva, 

 

-  Izjavu da nisam  korisnik neke druge novčane potpore s osnove školovanja. 

 
 

 

Drniš, __________ 2016. godine                                                                                    ______________________ 



                                                                                                                                              Podnositelj zahtjeva             

 

GRAD DRNIŠ                     OBRAZAC  

KOMISIJA ZA DODJELU 

STUDENTSKIH POTPORA                                

Trg kralja Tomislava 1 

22 320 DRNIŠ 

 

PRIJAVA  

NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH POTPORA   PO KRITERIJU 

VISOKIH REZULTATA ŠKOLOVANJA 

 ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.   

 

I. OSOBNI PODACI PODNOSITELJA PRIJAVE  

IME I PREZIME   

ADRESA PREBIVALIŠTA  

BROJ MOBITELA/ TELEFONA  

E-MAIL ADRESA  

OIB (osobni identifikacijski broj)  

 

II. PODACI O ŠKOLOVANJU 

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA  

MJESTO STUDIRANJA  

GODINA STUDIRANJA PRILIKOM 

TRAŽENJA STIPENDIJE (zaokružiti broj) 
prva -1 druga - 2 treća - 3 

četvrta - 4 peta -5 šesta -6 

 

 

 

 

 

 

Prilozi koji se obvezno podnose uz prijavu: 

 

- Presliku osobne iskaznice,  

 

-Uvjerenje o prebivalištu, 

 

- Potvrdu o redovitom upisu u školsku godinu 2015/2016, 

 

- Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu ( 2014./2015.) školsku godinu (za studente druge,treće, četvrte, pete i  

   šeste godine), 

 

- Svjedodžbu četvrtog razreda srednje škole i svjedodžbu Državne mature (za studente prve godine). 

 

- Izjavu da nije korisnik neke druge novčane potpore s osnove školovanja. 

 

 

 

 
Drniš, __________ 2016. godine                                                                                    ______________________ 

                                                                                                                                              Podnositelj zahtjeva             

 

 

 

 

 

 


