
OPĆINA LANIŠĆE 

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 
Potpisom ovog Obrasca prijave podnositelj prijave daje izričitu privolu/suglasnost Općini Lanišće da može poduzimati radnje vezane uz 

obradu njegovih osobnih podataka navedenih u ovom Obrascu prijave, a Općina Lanišće obvezuje se koristiti podatke samo u svrhu za 

koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i načela Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podnositelj 
prijave potvrđuje da je prije potpisa ovog Obrasca prijave obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, a ovom izjavom daje 

privolu/suglasnost na takvu obradu. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da su 

navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem. 
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Obrazac prijave na Natječaj radi dodjele stipendija redovitim učenicima 

srednjih škola i redovitim studentima s područja općine Lanišće za 

školsku/akademsku 2021./2022. godinu 
 

Ime i prezime podnositelja prijave: 

 

Adresa: 

 

Broj telefona: 

 

e-mail: 

 

Broj žiro računa i naziv banke:  

 

 

Mjesto školovanja: 

 

Naziv školske / visokoškolske ustanove: 

 

Smjer: 

 

Godina školovanja: 

 

 

Prijavi prilažem (zaokružiti): 

 

     

a) Učenici srednjih škola: 

1.  popunjeni obrazac prijave na Natječaj, 

2. uvjerenje o prebivalištu (izdaje nadležna Policijska uprava) - ne starije od 6 mjeseci, 

3. učenici prvog razreda srednje škole – preslika svjedodžbe 8. razreda osnovne škole, 

4. učenici viših razreda srednje škole – preslika svjedodžbe završenog razreda srednje 

škole, 

5. uvjerenje o redovnom upisu u 1. godinu srednje škole, odnosno u svaku sljedeću godinu 

srednje škole. 

 

Studenti: 

1. popunjeni obrazac prijave na Natječaj, 

2. presliku osobne iskaznice, 

3. uvjerenje o prebivalištu (izdaje nadležna Policijska uprava) - ne starije od 6 mjeseci, 

4. uvjerenje fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, odnosno u svaku sljedeću 

godinu studija, 

5. studenti 1. godine studija - preslika svjedodžbe završenog zadnjeg razreda srednje škole 

i završnog ispita (mature),  

6. studenti viših godina studija (uključujući apsolvente) - potvrdu fakulteta o prosjeku 

ocjena do sada položenih ispita.  
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obradu njegovih osobnih podataka navedenih u ovom Obrascu prijave, a Općina Lanišće obvezuje se koristiti podatke samo u svrhu za 

koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i načela Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Podnositelj 
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IZJAVA: Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su prethodno navedeni 

podaci točni i istiniti te da ne primam stipendiju drugog davatelja.  
 

 

U ______________, dana __________ 2021. godine     

 

                                                                          Potpis podnositelja prijave: 

 

    ________________________________________________ 

 

 
 


