…………………………………………………………….
IME I PREZIME
................................................................
ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA
…………………………………………………………….
OIB PODNOSITELJA ZAHTJEVA
…………………………………………………………….
BROJ TELEFONA/MOBITELA

GRAD TROGIR
Upravni odjel za društvene
djelatnosti i turizam

PREDMET: Prijava na Natječaj za dodjelu
stipendija u škol./akad. 2016./17. g.
Na objavljeni Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Grada
Trogira u škol./akad. 2016./2017. g. podnosim ovu prijavu te dajem sljedeće podatke:

1.

IME I PREZIME,

2.

Datum i mjesto rođenja

3.

Adresa stanovanja ( ulica, broj,
poštanski broj i mjesto )

4.

Adresa stanovanja u mjestu
studija ( za studente )

5.

Upisan/a u Škola / Visoko učilište,
naziv

6.

Razred/Godina studija u škol./ak
2016./17. g.

Prilog:
1. Ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda i potvrdu o upisu u tekuću školsku
godinu 2016./17, za učenike srednje škole,
2. Ovjereni prijepis svjedodžbi za sve četiri godine srednje škole, Potvrda o upisu na
Visoko učilište u 2016./17. i statusu redovnog studenta, za studente I. godine,
3. Potvrdu Visokog učilišta o rangiranju na bodovnoj listi, Potvrda o upisu na Visoko
učilište u 2016./17. i statusu redovnog studenta, za studente I. godine rangirane od
1. – 5. mjesta,
4. Potvrda o prosjeku ocjena prethodne godine ( ili prethodnih godina ), Potvrda o upisu
tekuće godine i statusu redovnog studenta, za studente viših godina studija,
5. Uvjerenje o prebivalištu na području Grada Trogira za podnositelja zahtjeva ( s
naznakom datuma prebivališta ) – za učenike i studente,
6. Dokaz o postignutom uspjehu ( od 1. – 5. ) na državnim natjecanjima verificiranim od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
7. Vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati, da ne primaju stipendiju po
drugoj osnovi – za učenike i studente ( za maloljetne učenike potpisuje roditelj )
8. Presliku osobne iskaznice – za učenike i studente ( za maloljetne učenike osobna
iskaznica jednog od roditelja )
9. IBAN žiro računa – za učenike i studente

POTPIS:
………………………………

IZJAVA

Ja, ______________________________________________________
( ime i prezime, datum rođenja i adresa )
________________________________________________________

pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću
izjavljujem da nisam primatelj stipendije po drugoj osnovi ili drugog
oblika novčanog primanja koje ima obilježje stipendije.

Ova Izjava služi u svrhu odobravanja učeničke odnosno studentske
stipendije.

U Trogiru, __________ 2016. g.

POTPIS
____________________

