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Temeljem članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Andrijaševci, KLASA: 121-13/14-
01/01, URBROJ: 2188/02-01-14-1 od 3. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Andrijaševci,KLASA: 121-13/15-01/06, URBROJ: 2188/02-01-
15-1 od 15. listopada 2015. godine, Općinski načelnik Općine Andrijaševci donosi 

 
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA 

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU  
GODINU 2019./2020. 

 
    Članak 1. 

Općina Andrijaševci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na 
preddiplomski  i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za 
akademsku godinu 2019./2020. 

                                                           Članak 2. 
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti nakon upisane 

druge godine studija pod uvjetom da: 
- imaju prebivalište na području Općine Andrijaševci, 
- da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili 

stručni studij te imaju status redovitog studenta. 
 

                                                           Članak 3. 
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu. 
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se: 

- presliku važeće osobne iskaznice, 
- uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao 

drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu, 
- presliku tekućeg ili žiro računa odnosno štedne knjižice studenta na koji će se dodijeljena 

stipendija isplatiti. 
                                                               Članak 4. 
Stipendije se dodjeljuju  za jednu akademsku godinu i to za razdoblje od 1. listopada tekuće 

godine do 31.srpnja iduće godine te obuhvaća ukupno 10 mjeseci.  
 
                                                               Članak 5. 
Rok za podnošenje zahtjeva  je 30 dana od dana objave natječaja objave na oglasnoj ploči Općine 

Andrijaševci i službenim internetskim stranicama općine- www.andrijasevci.hr. 
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci svakim radnim danom od 

8.00 do 15.00 sati. 
                                                               Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Andrijaševci i službenim 

internetskim stranicama općine- www.andrijasevci.hr. 
 
                          Općinski načelnik 
                             Damir Dekanić, dipl. ing. šum. 
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