
REPUBLIK
VARSKO-SR

OPĆINA A
      Općinsk

: 121-13/15-
OJ: 2188/02-0
i, 30. listopad

Temeljem čl
URBROJ: 21
ka o dodjeli 
15. listopada

Općina An
omski  i di
sku godinu 2
                   

Pravo na po
odine studija 
u prebivališt
u upisani na
čni studij te i

                   
Zahtjev za d
Zahtjevu za 
lik važeće os

erenje (potvr
gu ili višu go
lik tekućeg i
atiti. 
                    

pendije se do
do 31.srpnja i

                    
za podnošen

ševci i službe
tjev se podno
15.00 sati. 
                    
Odluka stu

skim stranica
 
 
 

KA HRVATS
RIJEMSKA

ANDRIJAŠE
ki načelnik 

-01/07 
01-15-1 
da 2015. god

lanka 4. Prav
188/02-01-14
stipendija Op
a 2015. godin

ODLUKU
ZA DO

ndrijaševci 
iplomski sve

2015/2016. 
                    

odnošenje za
pod uvjetom

te na područj
a preddiplom
imaju status 

                    
odjelu stipen
dodjelu stipe
sobne iskazn
rda) sveučili
dinu studija 
ili žiro račun

                   
odjeljuju  za
iduće godine

                   
nje zahtjeva 
enim internet
osi Jedinstve

                   
upa na snagu
ama općine- w

  
  
  

SKA 
A ŽUPANIJ

EVCI 

dine 

vilnika o dod
4-1 od 3.sije
pćine Andrij
ne, Općinski

U O RASPIS
ODJELU STI

GOD

dodjeljivati 
eučilišni odn

                   Č
ahtjeva za do
m da: 
ju Općine An

mski i diplom
redovitog stu

                  
ndije podnos
endije prilaže
nice, 
šta/veleučiliš
odnosno aps

na odnosno št

                 Č
a jednu akad
e te obuhvaća

                 Č
 je 30 dana o
tskim stranic
enom upravn

                 Č
u danom obj
www.andrija

 

JA 

djeli stipendi
čnja 2014. g
jaševci,KLA
i načelnik Op

IVANJU JA
IPENDIJA 
DINU 2015/

 
    Članak 1

će stipen
nosno integr

Članak 2. 
odjelu stipen

ndrijaševci,
mski sveučil
udenta. 

Članak 3. 
i se na propi
e se: 

šta da je po
solventsku go
tedne knjižic

Članak 4. 
demsku god
aju ukupno 1

Članak 5. 
od dana obja
cama općine-
nom odjelu O

Članak 6. 
jave na ogla
asevci.hr. 

 
 O
     Damir

ija Općine A
godine i Prav
SA: 121-13/
pćine Andrija

AVNOG NA
ZA AKADE

/2016 

. 
ndije redovi
rirani studij,

ndije mogu 

išni odnosno

isanom obras

odnositelj za
odinu. 
ce studenta n

dinu  i to za
10 mjeseci. 

ave natječaja
- www.andrij

Općine Andri

asnoj ploči O

Općinski nač
r Dekanić, di

Andrijaševci, 
vilnika o izm
/15-01/06, UR
aševci donos

ATJEČAJA 
EMSKU  

itim studen
, akademiju 

ostvariti stu

o integrirani 

scu. 

ahtjeva (stud

na koji će se d

a razdoblje o

a objave na o
jasevci.hr. 
ijaševci svak

Općine Andr

čelnik 
ipl. ing. šum

KLASA: 12
mjenama i d

URBROJ: 218
si 

ntima upisa
ili stručni 

udenti nakon

studij, akad

dent) redovn

dodijeljena s

od 1.listopad

oglasnoj ploč

kim radnim d

rijaševci i s

m. 

21-13/14-
dopunama 
88/02-01-

anim na 
studij za 

n upisane 

demiju ili 

no upisao 

stipendija 

da tekuće 

či Općine 

danom od 

lužbenim 


