
Primanje novih bogoslova u Bogoslovno sjemenište u Đakovu 2015. godine 

Poziv i upute župnicima 

(Nadbiskupski ordinarijat, br. 81/2015., Đakovo, 15. siječnja 2015.) 

 

Čvrsto vjerujemo, a na tu nakanu i molimo te svjedočimo i svojim pozivom, da u zajednici 

Crkve neki između mnoštva kršćanskih mladića u sebi osjećaju Božji poziv na svećeništvo i 

da će biti spremni odazvati mu se. Svoju spremnost oni će priopćiti ponajprije svojim 

župnicima, a župnici će im pomoći da uzmognu što jasnije raspoznati znakove svećeničkoga 

poziva te da svoju nakanu u našoj Nadbiskupiji započnu ostvarivati ulaskom u Bogoslovno 

sjemenište u Đakovu. 

 

I. Postupak prijave za Bogoslovno sjemenište u Đakovu 

Na putu prema ulasku u Bogoslovno sjemenište mladići koji osjećaju svećenički poziv 

najprije će potražiti svoje župnike i posavjetovati se s njima. Stoga potičemo župnike da 

kandidate koji im se jave prihvate s posebnom odgovornošću i osjetljivošću, da s njima 

razgovaraju te im priopće sve ono što se traži za primanje u Sjemenište. Nakon što su ocijenili 

da se radi o prikladnom i ozbiljnom kandidatu, započinje se s postupkom prijave za 

Sjemenište. 

 

Molbu za primanje u Bogoslovno sjemenište i ostale dokumente treba dostaviti u Đakovo 

najkasnije do 15. lipnja 2015. Zbog opravdanih razloga, moći će se razmatrati i one molbe 

koje pristignu za jesenski upisni rok, najkasnije do 1. rujna. 

 

Za kandidate naše Nadbiskupije molbu za primanje u Sjemenište potrebno je nasloviti na 

Đakovačko-osječkoga nadbiskupa. S Nadbiskupskim ordinarijatom, te s Bogoslovnim 

sjemeništem na početku postupka primanja, komunicira župnik. 

 

II. Tko može biti primljen? 

U Bogoslovno sjemenište mogu biti primljeni katolički mladići: 

- koji, potaknuti osobnim iskustvom kršćanske vjere, pokazuju znakove svećeničkoga 

poziva i izražavaju želju postati svećenikom; 

- koji su tjelesno i psihički zdravi te u prikladnoj mjeri posjeduju ona svojstva koja se, 

prema važećim odredbama crkvenoga učiteljstva, zahtijevaju za sjemenišnu izgradnju 

i buduće ostvarivanje svećeničkoga života i službe; 

- o kojima župnik, ili u posebnim okolnostima neki drugi svećenik, može odgovorno i s 

dostatnom sigurnošću dati pozitivno svjedočanstvo; 

- koji su završili četverogodišnju srednju školu, bilo da su prethodno prošli formaciju 

maloga (dječačkoga) sjemeništa i završili gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili 

pak završili neku drugu četverogodišnju srednju školu koja omogućuje upis na 

sveučilišni studij;  

- koji su uspješno položili državnu maturu potrebnu za upis na Katolički bogoslovni 

fakultet u Đakovu, osim onih koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 

završili izvan Hrvatske. Na kandidate koji su svoje četverogodišnje srednjoškolsko 

obrazovanje u Hrvatskoj stekli prije 2010. godine primjenjuju se objavljena pravila o 

uvjetima upisa na KBF u Đakovu (v. Informacije o upisu za ak. god. 2014./15., KBF 

Đakovo). 

 

Završena trogodišnja srednja škola nije dostatna za upis na filozofsko-teološki studij. U 

takvim će slučajevima župnik savjetovati i pomoći mladićima koji osjećaju i pokazuju 
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prikladnost za svećenički poziv da u nadolazećoj školskoj godini završe 4. razred, uključujući 

i državnu maturu, te da se za primanje u Sjemenište prijave sljedeće godine. 

 

 

III. Razgovor s rektorom Bogoslovnoga sjemeništa 

Kako neposrednu skrb oko odgoja budućih svećenika vodi Ravnateljstvo Bogoslovnoga 

sjemeništa, prilikom prijave za Sjemenište kandidat će se susresti s rektorom Sjemeništa, čija 

je služba voditi brigu o prikladnosti i cjelovitosti postupka primanja u Sjemenište. Rektor će 

na kraju završenoga postupka priopćiti župniku i kandidatu u pisanome obliku konačnu 

odluku o primanju u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. 

 

IV. Potrebni dokumenti 

Župnik će Nadbiskupskom ordinarijatu proslijediti ili, kako je to već uobičajeno, osobno, u 

pratnji kandidata, donijeti u Đakovo sljedeće dokumente: 

1. Molba za primanje u Bogoslovno sjemenište 

(na bijelom papiru A4, u cijelosti vlastoručno napisana i potpisana) 

2. Krsni list (sa zabilježbom datuma potvrde) 

3. Maturalna svjedodžba i svjedodžbe svih četiriju razreda srednje škole 

4. Životopis – Curriculum vitae (primjereno opširan) 

5. Domovnica i Rodni list (ili Izvod iz matične knjige rođenih) 

6. Liječničko uvjerenje o tjelesnom i psihičkom zdravlju 

7. Izjava kandidata o slobodnom pristupanju u bogoslovno sjemenište 

8. Izjava roditelja (ili skrbnika) o plaćanju mjesečne opskrbnine 

9. Župnikova preporuka (osobno župnikovo svjedočanstvo o kandidatu) 

     10.  Fotografije – 4 (za indeks). 

 

V. Upis na Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 

Upis na filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu uvjet je za 

primanje u Bogoslovno sjemenište. Stoga je potrebno obratiti pozornost na uvjete i rokove 

upisa na studij. Sve informacije i formulari dostupni su na internetskoj stranici Fakulteta: 

www.djkbf.unios.hr 
Kako bi se uopće mogli naći na rang-listi i upisati, nužno je prijaviti se u sustav NCVVO. Za 

informacije o prijavama ispita državne mature i izboru studijskog programa možete 

kontaktirati infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili pitanja poslati e-mailom na adresu e-

pošte: info.centar@ncvvo.hr 

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa 

koje su dostupne u brošurama na mrežnoj stranici www.postani-student.hr 

 Upute za učenike ovogodišnje maturante. 

 Upute za kandidate koji četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u 

ustanovama za obrazovanje odraslih. 

 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 

2010. dosad. 

 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 

2010. 

 Upute za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili ili 

završavaju u inozemstvu ili su strani državljani. 

Također, nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i 

studijskih programa prilikom prve prijave. Za pitanja o prijavama studijskih programa upit 

http://www.djkbf.unios.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_ucenici.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_odrasli.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_odrasli.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_2010_2014.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_2010_2014.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_prije_2010.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_prije_2010.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_inozemstvo.pdf
http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-11-28/upute_inozemstvo.pdf
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možete poslati putem poveznice: https://www.studij.hr/pages/kontakt.php, klikom na 

Pošaljite upit. 

Dokumente za upis na Fakultet, koji se već nalaze među dokumentima za primanje u 

Bogoslovno sjemenište, Rektorat Sjemeništa dostavit će Tajništvu KBF-a u Đakovu. 

Obvezatni motivacijski razgovor na Fakultetu je 17. lipnja 2015. godine (ljetni rok), u slučaju 

jesenskoga roka 9. rujna 2015. godine. 

 

Župnicima od srca preporučujem da, uz osobno svjedočanstvo života, rado potiču mladiće na 

svećenički poziv te da, uz proglas ovoga navještaja, na odgovarajući način obavijeste svoje 

župne zajednice o primanju novih bogoslova u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. 

 

Pozdrav u Gospodinu! 

 

 

 

Robert Jugović  Đuro Hranić 

kancelar nadbiskup 

https://www.studij.hr/pages/kontakt.php

