REPUBLIK
KA HRVATS
SKA
VARSKO-SR
RIJEMSKA
A ŽUPANIJJA
OPĆINA ANDRIJAŠE
A
EVCI
Općinsk
ki načelnik
: 121-13/15--01/07
OJ: 2188/02-001-15-1
i, 30. listopadda 2015. god
dine
Temeljem čllanka 4. Prav
vilnika o doddjeli stipendiija Općine Andrijaševci,
A
KLASA: 12
21-13/14URBROJ: 21188/02-01-14
4-1 od 3.sije čnja 2014. godine
g
i Prav
vilnika o izm
mjenama i dopunama
d
ka o dodjeli stipendija Op
pćine Andrijjaševci,KLASA: 121-13//15-01/06, UR
URBROJ: 218
88/02-0115. listopadaa 2015. godin
ne, Općinskii načelnik Op
pćine Andrijaaševci donossi
ODLUKU
U O RASPIS IVANJU JA
AVNOG NA
ATJEČAJA
ZA DO
ODJELU STIIPENDIJA ZA AKADE
EMSKU
GOD
DINU 2015//2016
Članak 1.
Općina Anndrijaševci dodjeljivati će stipen
ndije redoviitim studenntima upisaanim na
omski i diiplomski sveeučilišni odnnosno integrrirani studij,, akademiju ili stručni studij za
sku godinu 2015/2016.
2
Č
Članak 2.
Pravo na poodnošenje zaahtjeva za doodjelu stipen
ndije mogu ostvariti stuudenti nakon
n upisane
odine studija pod uvjetom
m da:
u prebivalištte na područjju Općine Anndrijaševci,
u upisani naa preddiplom
mski i diplom
mski sveučilišni odnosno
o integrirani studij, akad
demiju ili
čni studij te imaju
i
status redovitog stuudenta.
Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipen
ndije podnos i se na propiisanom obrasscu.
Zahtjevu za dodjelu stipeendije prilažee se:
lik važeće ossobne iskazn
nice,
erenje (potvrrda) sveučilišta/veleučiliššta da je po
odnositelj zaahtjeva (studdent) redovn
no upisao
gu ili višu godinu studija odnosno apssolventsku go
odinu.
i žiro račun
na odnosno šttedne knjižicce studenta na
n koji će se ddodijeljena stipendija
s
lik tekućeg ili
atiti.
Č
Članak 4.
pendije se doodjeljuju zaa jednu akaddemsku god
dinu i to zaa razdoblje ood 1.listopad
da tekuće
do 31.srpnja iduće
i
godinee te obuhvaćaaju ukupno 10
1 mjeseci.
Č
Članak 5.
za podnošennje zahtjeva je 30 dana ood dana objaave natječajaa objave na ooglasnoj pločči Općine
ševci i službeenim internettskim straniccama općine-- www.andrijjasevci.hr.
tjev se podnoosi Jedinstveenom upravnnom odjelu Općine
O
Andriijaševci svakkim radnim danom
d
od
15.00 sati.
Č
Članak 6.
Odluka stuupa na snagu
u danom objjave na oglaasnoj ploči Općine
O
Andrrijaševci i službenim
skim stranicaama općine- www.andrija
w
asevci.hr.
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