
OTAC (ime i prezime, OIB)

MAJKA (ime i prezime, OIB)

ČLANOVI KUĆANSTVA                                                                                             

(ime i prezime, dob)

PRIJAVNICA

(popuniti tiskanim slovima)

BORAVIŠTE (ako je konkurent u učeničkom / 

studnetskom domu i sl., puna adresa)

ADRESA ZA KONTAKT

ZAKLADA »BLAŽENA MARIJA PETKOVIĆ«
HR- 10000 Zagreb, Ive Mallina 4, tel.01/4636797; fax. 01/4677986

E-mail: zaklada.bmp@kcerimilosrdja.hr 

BROJ TELEFONA ZA KONTAKT (navesti i 

kontakt osobu kojoj broj pripada)

E-MAIL
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IME I PREZIME konkurenta na natječaj

OIB

DATUM I MJESTO ROĐENJA

PREBIVALIŠTE (puna adresa)



Koliko daleko?

Cijena prijevoza u 

jednom smjeru:

Potrebno je priložiti posljednje odredske mirovine /obračune plaća, rješenja o socijalnoj pomoći ili potvrda o nekorištenju soc. pomoći, 

različitim doplatcima, doznake za naknadu Zavoda za zapošljavanje, potvrde o visini dohodaka i primitaka za članove obitelji i druge 

dokaze o prihodima.

Također je potrebno priložiti potvrdu đačkog ili studentskog doma za troškove smještaja u izvorniku

Ako konkurent na natječaj putuje u školu 

izvan mjesta stanovanja (priložiti potvrdu o 

cijeni  mjesečne karte):

Potrebno je priložiti potvrde o školovanju konkurenta za natječaj:
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MAJKA (vrsta prihoda, iznos 

posljednjeg primanja

DRUGI ČLAN OBITELJI (ime i 

prezime,vrsta primanja, iznos 

posljednjeg primanja - odnosi se i na 

stipendije i slična primanja koje prima 

netko od članova obitelji)

NAZIV ŠKOLE / STUDIJA   (SMJER) 

KONKURENTA, MJESTO

za OŠ - kopija svjedodžbe posljednjeg završenog razreda i potvrdu o upisu u školsku godinu u kojoj konkurira za natječaj 

(konkurenti koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini primali stipendiju Zaklade BMP i prema Ugovoru poslali krajem 

školske godine svjedodžbu o završenom razredu, ne moraju ponovno prilagati ovaj dokument)

za SŠ i studij - potvrda o upisu u školsku godinu u kojoj  konkurira za natječaj ili potvrda o statusu studenta (studenti su dužni 

nakon provedenih upisa u novu akademsku godinu, početkom listopada, dostaviti potvrdu o upisu u semestar u novoj ak. godini)

OTAC (vrsta prihoda, iznos 

posljednjeg primanja)

RAZRED / SEMESTAR



Bolest - priložiti kopije povijesti bolesti i posljednjih liječničkin nalaza konkurenta za stipendiju ili člana obitelji.

Aktivnosti konkurenta za stipendiju (u školi /studiju, u Crkvi) - priložiti kopije diploma ili potvrda o 

sudjelovanju u natjecanjima i drugim aktivnostima posljednje godine školovanja.O crkvenim aktivnostima 

konkurenta može posvjedočiti župnik u svojoj preporuci

Preporuka župnika - (OBAVEZNO! U protivnom se molba neće uzeti u razmatranje)

NAPOMENA: 

OBAVEZNO POPUNITI I DOSTAVITI SVE TRAŽENE PODATKE ZA SVRHU ZA KOJU SE JAVLJA NA 

NATJEČAJ 

U slučaju neispunjavanja prijavnice i nedostavljanja potvrda koje potkrjepljuju dane podatke do dana isteka 

natječaja, molbu nećemo moći uzeti u razmatranje. 

Prijavljujem se za natječaj pod kategorijom (zaokružiti):

OSTALI PRILOZI:

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti studija na sveučilištu, veleučilištu i visokom učilištu i poslijediplomskih studija u 

Republici Hrvatskoj.  

III. Obitelji s brojnom djecom te obitelji s djecom s posebnim potrebama

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju obitelji s brojnom djecom te s djecom s posebnim potrebama s područja Republike Hrvatske.

1. Za troškove studija

2. Za troškove smještaja tijekom studija

1. Za obiteljske troškove

2. Za troškove liječenja

I.  Školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja i to za: 

1. Nabavu školskih knjiga i školskog pribora za djecu osnove i srednje / obrtničke škole i za osobe koje 

pohađaju Pučko učilište za stjecanje određenog zvanja, odnosno znanja 

2. Za plaćanje prijevoznih troškova od škole / Pučkog učilišta i natrag kada je potrebno koristiti i plaćati javni 

prijevoz

3. Za plaćanje troškova smještaja u ustanovi za smještaj (đački dom).  

II. Studenti slabijeg imovinskog stanja



MOLBA
Kratko izraziti molbu i pojasniti gore navedene podatke (pojasniti stanje primanja i izdataka u obitelji, je(su) li roditelj(i) zaposleni ili 

nezaposleni u trenutku pisanja molbe, ako je situacija takva da konkurent nema jednog ili oba roditelja, opis bolesti ako ju konkurent ima 

ili netko od članova obitelji što zahtijeva veće materijalne troškove i sl. Molba treba biti potpisana (potpisuje ju sam konkurent za natječaj 

ili skrbnici ako je konkurent maloljetan).


