
OPĆINA MUĆ 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

 

 

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA 
ZA STUDENTE S PODRUČJA OPĆINE MUĆ 

 
 

 

1. PODACI O STUDENTU 

1.1. Ime i prezime studenta  

1.2. Ime i prezime roditelja  

1.3. OIB            

1.4. Datum i godina rođenja  

1.5. Adresa prebivališta  

1.6. Kontakt telefon/mobitel  

1.7. E – mail  

1.8. IBAN1 H R                    

2. PODACI O STUDIJU 

2.1. Naziv visokog učilišta  

2.2. 
Naziv upisanog programa (studij, smjer,  

usmjerenje)   

2.3. Godina studija koju pohađa  

2.4. 
Ukupno trajanje upisanog programa (u  

god.)   

2.5. 
Vrsta upisanog studija   a) sveučilišni                   

(podcrtati/zaokružiti)   b) stručni                     

 

 
2.6. 

 

 
Razina studija (podcrtati/zaokružiti) 

a) preddiplomski                  

b) diplomski                   

c) integrirani preddiplomski i diplomski         

d) stručni                     

e) specijalistički diplomski stručni            

2.7. 
Student je upisan u navedeni program a) redoviti student uz potporu MZOS          

kao (podcrtati/zaokružiti)   b) redoviti student za osobne potrebe         

 
 
 
 
 
 

 
1 Podatak nije obavezan - ispunjavaju studenti koji imaju otvoren žiro račun 



 
3.1. Prosjek ocjena u srednjoškolskom obrazovanju (za studente 1. god.): 

 
 
3.2. Prosjek ocjena ak. god. 2020./21.: 
 
 

3. POSTIGNUTI REZULTATI U PRETHODNOJ GODINI ŠKOLOVANJA 

 
 

 
IZJAVA 
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da: 

 
a) nisam korisnik drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija, 
b) da su svi podaci navedeni u prijavnici točni i istiniti. 

 
Također, suglasan-a sam s provjerom svih podataka i dokumentacije koju prilažem prijavi na natječaj. 

 
 
 

 
(vlastoručni potpis studenta) 

 
 
U Donjem Muću,  2021. godine 



PRILOZI 
prijavi za natječaj za stipendije studenata s područja Općine Muć u akademskoj god. 2020./21. 

 
ZAOKRUŽITI/PODCRTATI PRILOŽENO: 

 

 
1. prijava za dodjelu stipendija, 

2. potvrda o prebivalištu studenta i njegovih roditelja (može kopija osobnih iskaznica) 

3.preslika domovnice, 

4. izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi (u obrascu Prijave) 

5. uvjerenje o redovitom upisu u višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište s naznakom smjera ili studijske 
grupe, 

6. uvjerenje fakulteta o položenim ispitima (ovjereno) i preslika stranice indeksa protekle akademske 
godine za studente odnosno preslika svjedodžbi svih godina srednjoškolskog obrazovanja za učenike, 

7. dokaz o postignućima na ostvarenim priznanjima iz područja upisanog studija i dokaz o sudjelovanju u 
znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanim za studij. 

 
 

NAPOMENE: Na natječaj se dostavljaju preslike dokumenata. 
Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata. 
Natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima prijave. 


