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27. 
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko 
poglavarstvo Općine Župa dubrovačka na 
63. sjednici, održanoj 7. prosinca 2004., 
donijelo je sljedeći 
 

PRAVILNIK O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA 
o načinu i uvjetima stipendiranja 

uspješnih i 
darovitih učenika i studenata s područja 

Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o načinu i uvjetima 
stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i 
studenata s područja Općine Župa 

dubrovačka u Članku 7. mijenja se stavak 2 
koji glasi: 

''Pored navedenih uvjeta iz prethodnog 
stavka nužno je ispunjavanje i sljedećih: 

I – UČENICI 
a) Redoviti srednjoškolski učenici koji 

su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili odličan uspjeh. 

II – STUDENTI 
a) Redovni programi 

1. Studenti prve godine studija 
koji su u prethodnoj godini 
obrazovanja ostvarili 
odličan uspjeh. 

2. Studenti druge, treće, četvrte 
i pete godine studija koji su u 
prethodnoj godini  
obrazovanja ostvarili 
vrlodobar uspjeh. 

b) Studenti umjetničkih programa koji 
su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili vrlodobar uspjeh. 

c) Studenti deficitarnih zanimanja koji 
su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili vrlodobar uspjeh.''  

 
Članak 2. 

 
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 
'' Zaključak o dodjeli stipendija donijet će 
Poglavarstvo općine Župa Dubrovačka 
najkasnije 30 dana od dana objave natječaja, 
na prijedlog Povjerenstva.'' 
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Članak 3. 

 
Sve nespomenute odredbe Pravilnika o 
načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i 
darovitih učenika i studenata s područja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 12/03) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu 8 (osam) dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka, a primjenjuje se od školske 
2004./2005 godine. 
 
KLASA: 604-01/03-01/02  
UR.BROJ: 2117/08-03-04-2   

           
Srebreno, 7. prosinca 2004. 
 
  Načelnik Općine 
 
  Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
___________________________________ 
 
28. 
  
Na temelju članka 46. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko 
poglavarstvo Općine Župa dubrovačka na 
63. sjednici, održanoj 7. prosinca 2004., 
donijelo je sljedeći 

 
PRAVILNIK O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PRAVILNIKA 

o načinu i uvjetima stipendiranja učenika 
i studenata 

 iz obitelji slabijeg imovnog stanja s 
područja 

Općine Župa dubrovačka 
 
 
 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika i studenata iz obitelji 
slabijeg imovnog stanja s područja Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 12/03) u Članku 5. 
mijenja se stavak 2. koji glasi: 
''Pored navedenih uvjeta iz prethodnog 
stavka nužno je ispunjavanje i sljedećih: 

- uvjet prihoda – učenici i studenti 
trebaju biti iz obitelji kojoj prihod po 
članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kn, 

- uvjet ocjene – učenici i studenti koji 
su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili prosjek ocjena najmanje 
3,0.''. 

 
Članak 2. 

 
U Članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
''Ukoliko dovoljan broj učenika odnosno 
studenata ne ispuni kriterij iz alineje 1. 
stavka 2. ovog članka dodijelit će se 
stipendija učeniku odnosno studentu i sa 
većim primanjima do broja predviđenih 
stipendija.'' 
 

Članak 3. 
 

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: 
'' Zaključak o dodjeli stipendija donijet će 
Poglavarstvo općine Župa Dubrovačka 
najkasnije 30 dana od dana objave natječaja, 
na prijedlog Povjerenstva.'' 
 

Članak 4. 
 
Sve nespomenute odredbe Pravilnika o 
načinu i uvjetima stipendiranja učenika i 
studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja 
s područja Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 12/03) ostaju 
nepromijenjene. 
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Članak 5. 
 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu 8 (osam) dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka, a primjenjuje se od školske 
2004./2005 godine. 
 
KLASA: 604-01/03-01/03   
UR.BROJ: 2117/08-03-04-2   

           
Srebreno, 7. prosinca 2004. 
      
  Načelnik Općine 
 
  Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
____________________________________ 
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