
 
 Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske 

Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/06. i 19/09), općinski 
načelnik Općine Podravske Sesvete raspisuje dana 22. listopada 2012. godine  

 

N A T J E Č A J  
za dodjelu stipendija studentima s područja 

Općine Podravske Sesvete za akademsku 2012/2013.g. 

I. 
Stipendije se odobravaju redovnim i izvanrednim studentima s područja Općine Podravske 

Sesvete za akademsku 2012/2013. godinu. 
Gornja granica stipendiranja studenata je 28 godina starosti.  
Visina pojedinačnog iznosa stipendije iznosi 600,00 kuna mjesečno. 

II. 
Za dodjelu stipendija mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:   
- da su državljani Republike Hrvatske, 
- da student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Općine Podravske Sesvete,  
- da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta prve ili više godine studija, 
- studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, ukoliko je visina stipendije niža od 

visine stipendije koja bi im pripadala temeljem posebne Odluke o visini stipendije, mogu ostvariti 
pravo na stipendiju u visini razlike između stipendije po navedenoj Odluci i stipendije po drugoj 
osnovi. 

III. 
Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente: 
- preslik svjedodžbe o završenom ispitu srednje škole za studente prve godine studija, uz 

predočenje originala, a za studente viših godina studija prijepis ocjena prethodne godine studija, 
- uvjerenje o upisu na visoko učilište za akademsku 2012/2013. godinu, 
- uvjerenje o prebivalištu na području Općine Podravske Sesvete (preslika osobne iskaznice za 

sve članove kućanstva), 
- rodni list, 
- preslik domovnice,  
- preslik radne knjižice uz predočenje originala kao dokaz da je podnositelj prijave nezaposlena 

osoba – izvanredni studenti, 
      - priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s takmičenja iz prethodne godine, 
      - izjava ovjerena od javnog bilježnika da nije korisnik stipendije ili kredita po nekoj drugoj osnovi 
ili rješenje o korištenju druge stipendije. 

IV. 
 Natječaj otvoren do 23. studenoga 2012. godine. 

V. 
 Obrazac prijave za sudjelovanje na natječaju  može se podići u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine 
Podravske Sesvete svaki dan  tijekom  radnog vremena. 
 Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: OPĆINA PODRAVSKE 
SESVETE, Ivana Mažuranića l, 48363 Podravske Sesvete. 
 Nekompletne i prijave prispjele nakon isteka natječajnog roka neće biti razmatrane  niti će se 
tražiti njihova dopuna. 
 Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: 048/819-007 i 819-607. 
 
KLASA: 604-02/12-01/03 
URBROJ: 2137/24-12-1 
Podravske Sesvete, 22. listopada 2012. 
                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                                      Ivan Derežić, v.r. 


