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62. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, ( “Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, br.8/09)  Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
sljedeći 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i 

darovitih učenika i studenata s područja 
Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, 
postupak i kriterij dodjele stipendija 
uspješnim i darovitim studentima i 
učenicima s područja općine Župa 
dubrovačka te prava i obveze korisnika 
sredstava. 

 
Članak 2. 

 
Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije studentima i učenicima koji 
studiraju ili se školuju izvan Općine Župe 
dubrovačke. 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti 
studenti i učenici koji se obrazuju uz rad ili 
su korisnici nekih drugih oblika novčane 
potpore s osnova školovanja. 
 

Članak 3. 
 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku, odnosno akademsku godinu 
određuje  načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom do 1.studenog tekuće 
godine u okviru sredstava odobrenih 
proračunom Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 4. 

 
Učenicima i studentima će se, osim 
stipendija za redovne programe, dodijeliti i 
određeni broj stipendija za deficitarna 
zanimanja na području Općine Župe 
dubrovačke. Deficitarna zanimanja na 
području Općine Župa dubrovačka, a po 
zahtjevu Općine Župa dubrovačka dostavit 
će Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
područna služba Dubrovnik, za svaku godinu 
posebno. 
Broj stipendija za deficitarna zanimanja 
odredit će načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom. 
 

Članak 5. 
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Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka. 
Natječaj se objavljuje u tjednom listu 
“Dubrovački vjesnik”, te na oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objavljivanja. 
 
Uz prijavu potrebno je priložiti: 

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz 
prethodne godine. 

2. Potvrdu o upisu u tekuću 
školsku/akademsku godinu . 

3. Domovnicu (preslika) 
4. Uvjerenje Policijske uprave 

Dubrovačko neretvanske o 
prebivalištu u zadnjih pet godina. 

 
Članak 6. 

 
Natječaj sadrži: 

- opće odredbe i kriterije za dodjelu 
stipendije, 

- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- rok za objavljivanje rezultata 

natječaja, 
- broj stipendija (učeničkih i 

studentskih). 
 

Članak 7. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu 
stipendija imaju učenici prvih, drugih, trećih 
i četvrtih razreda srednjih škola i studenti 
koji su državljani Republike Hrvatske te koji 
imaju prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka najmanje pet godina prije 
podnošenja zamolbe, a prebivalište se 
dokazuje uvjerenjem Policijske uprave 
Dubrovačko neretvanske. 
 
Pored navedenih uvjeta iz prethodnog stavka 
nužno je ispunjavanje i sljedećih: 
 
I – UČENICI 
 

a) Redoviti učenici drugih, trećih i 
četvrtih razreda srednje škole koji su 
u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili odličan uspjeh 

b) Redovni učenici prvih, drugih i trećih 
razreda srednje škole deficitarnih 
zanimanja koji su u prethodnoj 
godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena najmanje 3,00 

 
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 prve godine studija 

deficitarnih zanimanja koji su u 
prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili prosjek ocjena najmanje 
4,00 
Studenti druge, treće, četvrte i pete 
godine studija deficitarnih zanimanja 
koji su u prethodnoj godini 
obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 
najmanje 3,00 
 

Članak 8. 
 
Ukoliko se po raspisanom natječaju za 
pojedine grupe studija prijavi manje 
kandidata od broja stipendija koje se 
odobravaju za odnosno područje studija, 
načelnik Općine Župa dubrovačka može 
odobriti više stipendija studentima drugih 
studijskih grupa. 
Isto vrijedi i za neraspoređena sredstva 
učeničkih stipendija. 
 

Članak 9. 
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Učenicima i studentima koji se prijave na 
raspisani natječaj vrednuje se samo 
prosječna ocjena prethodne godine 
školovanja odnosno studija. 
 
Studentima prve godine studija vrjednuje se 
prosjek ocjena završnog razreda srednje 
škole. 
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti 
prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije, 
primjenjivat će se isti kriterij za raniju 
godinu studija ili školovanja, sve dok se ne 
utvrdi razlika. 
 
Lista prvenstva za dodjelu stipendija 
sastavlja se na osnovu visine prosječne 
ocjene kandidata. 

 
Članak 10. 

 
Zaključak o dodjeli stipendija donijet će 
načelnik Općine Župa dubrovačka najkasnije 
30 dana od dana objave natječaja, a 
temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka.  
Na Zaključak o dodjeli stipendija može se 
uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 
dostave zaključka. 
Prigovor se dostavlja  općinskom vijeću 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 11. 
 
Na temelju Zaključka o dodjeli stipendija 
Općina Župa dubrovačka sklopit će ugovor s 
korisnikom stipendije. 
Ukoliko je korisnik stipendije malodoban u 
njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili 
staratelj. 
Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv škole odnosno fakulteta za koji 

je odobrena stipendija, 
- iznos stipendije, 
- vrijeme za koje se stipendija 

dodjeljuje, 

- druga prava i obveze ugovornih 
strana. 

 
Članak 12. 

 
Stipendija se dodjeljuje stipendistima za 
jednu školsku odnosno akademsku godinu. 
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom 
cijele školske odnosno akademske godine i 
to za deset mjeseci. 
Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i 
kolovoz. 
 

Članak 13. 
 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 
 
Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 
dana od dana završetka obrazovanja 
dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja i 
odjaviti stipendiju. 
 
Korisnik stipendije koji ne završi školovanje 
odnosno studiranje u roku dužem od dvije 
godine od vremena potrebnog za redovno 
obrazovanje, dužan je vratiti primljena 
sredstva u roku u kojem je primao stipendiju. 
U slučaju vraćanja, obveza se utvrđuje 
temeljem odnosa srednjeg tečaja eura € u 
vrijeme korištenja i u vrijeme vraćanja 
stipendije. 

 
Članak 14. 

 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
vrijediti Pravilnik o načinu i uvjetima 
stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i 
studenata s područja Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 12/03 i 9/04). 

 
Članak 15. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 
(osam) dana od dana objave u Službenom 
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glasniku Općine Župa dubrovačka, a 
primjenjuje se od školske 2009./2010. 
godine. 
 
KLASA: 604-01/09-01/124  
URBROJ: 2117/08-01-09-1   
 
Srebreno, 5. listopada 2009. 
 

Općinski načelnik 
 

            Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
63. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka” ,8/09) Općinski načelnik 
Općine Župa dubrovačka donosi sljedeći 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i 

studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s 
područja Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, 
postupak i kriterij dodjele stipendija 
studentima i učenicima iz obitelji slabijeg 
imovnog stanja s područja Općine Župa 
dubrovačka te prava i obveze korisnika 
sredstava. 
 

Članak 2. 
 
Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije studentima i učenicima koji 
studiraju ili se školuju izvan Općine Župa 
dubrovačka. 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti 
studenti i učenici koji se obrazuju uz rad ili 
su korisnici nekih drugih oblika novčane 
potpore s osnova školovanja. 
 

Članak 3. 
 

Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku odnosno akademsku godinu 
određuje  načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom do 1. studenoga 
tekuće godine u okviru sredstava odobrenih 
proračunom Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 4. 
 
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje  
načelnik Općine Župa dubrovačka. 
Natječaj se objavljuje u tjednom listu 
“Dubrovački vjesnik”, te na oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objavljivanja. 
 

Članak 5. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu 
stipendija imaju učenici srednjih škola i 
studenti koji su državljani Republike 
Hrvatske te koji imaju prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka najmanje 
pet godina prije podnošenja zamolbe uz 
uvjet da redovito upisuju školsku, odnosno 
akademsku godinu, a prebivalište se 
dokazuje uvjerenjem Policijske uprave 
Dubrovačko neretvanske. 
  
Pored navedenih uvjeta iz prethodnog stavka 
za učenike iz obitelji slabijeg imovnog stanja 
nužno je ispunjavanje i sljedećih: 
 

- uvjet prihoda – učenici i studenti 
trebaju biti iz obitelji kojoj prihod po 
članu obitelji ne prelazi 800,00 kn, 

- uvjet ocjene – učenici i studenti koji 
su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili prosjek ocjena najmanje 
3,00; 

 
Članak 6. 

 
Natječaj sadrži: 
 
- opće odredbe i kriterije za dodjelu 

stipendije, 
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- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- rok za objavljivanje rezultata 

natječaja, 
- broj stipendija (učeničkih i 

studentskih). 
 

Članak 7. 
 
Prijave se podnose Jedinstvenom 
upravnom odjelu. 
 
 Uz prijavu je potrebno priložiti: 
 
1. Potvrde o primanjima članova 

obitelji: 
- potvrda poslodavca o prihodima 

članova obitelji ostvarenim po 
osnovu rada za tri mjeseca koja 
prethode mjesecu u kojem je 
podnesena prijava; 

- potvrda o mirovini – odresci o 
isplatnici mirovine umirovljenih 
članova obitelji za tri mjeseca koja 
prethode mjesecu u kojem je 
podnesena prijava ili uvjerenje od 
Mirovinskog fonda da nije korisnik 
mirovine; 

- potvrda Zavoda za zapošljavanje za 
radno sposobne osobe (žene do 60 
godina, muškarci do 65 godina) koje 
se nalaze u evidenciji Zavoda tri 
mjeseca koja prethode mjesecu u 
kojem je podnesena prijava 
(Ispostava Dubrovnik); 

- potvrda Porezne uprave o prihodima 
članovima obitelji po drugim 
osnovama. 

 
2. Potvrda o prosjeku ocjena iz 

prethodne školske, odnosno 
akademske godine. 

3. Potvrda o redovnom upisu u tekuću 
godinu razreda ili studija. 

4. Domovnicu (preslika) 
5. Potvrda o prebivalištu za sve članove 

obitelji (uvjerenje PU Dubrovačko 

neretvanske) uz izjavu o članovima 
zajedničkog domaćinstva. 

 
Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja 
ostvaruje pravo na stalnu pomoć Centra za 
socijalnu skrb Dubrovnik, umjesto potvrde, 
iz točke 1. podnosi samo rješenje Centra za 
socijalnu skrb. 

 
Članak 8. 

 
Ukoliko kandidati ispunjavaju oba navedena 
uvjeta, red prvenstva određuje slabije 
imovinsko stanje. 
 

Članak 9. 
 
Zaključak o dodjeli stipendija donijet će 
načelnik Općine Župa Dubrovačka 
najkasnije 30 dana od dana objave natječaja, 
a temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka. 
Na Zaključak o dodjeli stipendija može se 
uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 
dostave zaključka. 
Prigovor se dostavlja općinskom vijeću 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 10. 
 
Na temelju Zaključka o dodjeli stipendija 
Općina Župa dubrovačka sklopit će ugovor s 
korisnikom stipendije. 
Ukoliko je korisnik stipendije malodoban u 
njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili 
staratelj. 
Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv škole odnosno fakulteta za koji 

je odobrena stipendija, 
- iznos stipendije, 
- vrijeme za koje se stipendija 

dodjeljuje, 
- ostala prava i obveze ugovornih 

strana. 
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Članak 11. 
 
Stipendija se dodjeljuje stipendistima za 
jednu školsku odnosno akademsku godinu. 
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom 
cijele školske odnosno akademske godine i 
to za deset mjeseci. 
Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i 
kolovoz. 
 

Članak 12. 
 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 
Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 
dana od dana završetka obrazovanja 
dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja i 
odjaviti stipendiju. 
 

Članak 13. 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
vrijediti Pravilnik o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika i studenata iz obitelji 
slabijeg imovnog stanja područja Općine 
Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 12/03 i 9/04). 

 
Članak 14. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana 
od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka, a primjenjuje se 
od školske 2009./2010 godine. 
 
KLASA: 604-01/09-01/125 
URBROJ: 2117/08-01-09-1   
 
Srebreno, 5. listopada 2009. 
 

Općinski načelnik 
 

             Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
 

64. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka” ,8/09) Općinski načelnik 
Općine Župa dubrovačka donosi sljedeći 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i 

studenata iz obitelji stradalnika Domovinskog rata 
s područja Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, 
postupak i kriterij dodjele stipendija 
studentima i učenicima iz obitelji stradalnika 
Domovinskog rata s područja Općine Župa 
dubrovačka te prava i obveze korisnika 
sredstava. 
 

Članak 2. 
 
Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije studentima i učenicima koji 
studiraju ili se školuju izvan Općine Župa 
dubrovačka. 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti 
studenti i učenici koji se obrazuju uz rad ili 
su korisnici nekih drugih oblika novčane 
potpore s osnova školovanja. 
 

Članak 3. 
 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku odnosno akademsku godinu 
određuje  načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom do 1.studenoga tekuće 
godine u okviru sredstava odobrenih 
proračunom Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 4. 
 
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje  
načelnik Općine Župa dubrovačka. 
Natječaj se objavljuje u tjednom listu 
“Dubrovački vjesnik”, te na oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
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Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objavljivanja. 

 
Članak 5. 

 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu 
stipendija imaju učenici srednjih škola i 
studenti koji su državljani Republike 
Hrvatske te koji imaju prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka najmanje 
pet godina prije podnošenja zamolbe uz 
uvjet da redovito upisuju školsku, odnosno 
akademsku godinu, a prebivalište se 
dokazuje uvjerenjem Policijske uprave 
Dubrovačko neretvanske. 
 
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i 
studenti: 
 
1. ako su djeca ili usvojenici poginulih 
branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog 
rata; 
2. ukoliko su djeca ili usvojenici ratnih 
vojnih invalida ili civilnih ratnih invalida iz 
Domovinskog rata sa 70%-tim i višim 
stupnjem trajnog invaliditeta; 
3. ako su sami ratni vojni invalidi ili civilni 
ratni invalidi iz Domovinskog rata sa 70-tim 
i višim stupnjem trajnog invaliditeta; 
4. ukoliko su djeca ili usvojenici ratnih 
vojnih invalida iz Domovinskog rata koji 
imaju troje ili više djece. 
 
Poginulim braniteljem u Domovinskom ratu, 
u smislu ovog pravilnika, drži se osoba koja 
je poginula, nestala ili je umrla zbog rana, 
povreda, ozljeda ili bolesti zadobivenih 
prilikom obavljanja službenih dužnosti u 
obrani Republike Hrvatske (MUP, HV i 
druge) u razdoblju nakon 17. kolovoza 1990. 
Civilna žrtva u Domovinskom ratu, po ovom 
pravilniku, jest osoba koja je poginula, 
nestala ili umrla uslijed rana, povreda, 
ozljeda ili bolesti zadobivenih u svezi s 
ratnim djelovanjima u razdoblju nakon 17. 
kolovoza 1990.  
Osobe iz stavka 2. i 3. ovog članka dokazuju 
da su djeca ili usvojenici poginulih branitelja 

ili civilnih žrtava u Domovinskom ratu 
pravomoćnim rješenjem Ministarstva obrane 
Republike Hrvatske o pravu na obiteljsku 
invalidninu. 
Djeca i usvojenici poginulih branitelja u 
Domovinskom ratu iz stavka 2. ovog članka 
mogu ostvariti pravo na stipendiju i ukoliko 
nisu državljani Republike Hrvatske, ali 
imaju prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 6. 
 
Natječaj sadrži: 
 
- opće odredbe i kriterije za dodjelu 

stipendije, 
- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- rok za objavljivanje rezultata 

natječaja, 
 

Članak 7. 
 

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 

 
Ukoliko se kandidat po prvi put javlja na 
natječaj u ovoj kategoriji uz prijavu je 
potrebno priložiti i sljedeće: 
1/ Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne 
školske, odnosno akademske godine. 
2/ Potvrdu o redovnom upisu u tekuću 
godinu razreda ili studija. 
3/  Domovnicu (preslika) 
4/ Potvrdu o prebivalištu (uvjerenje PU 
Dubrovačko neretvanske) uz izjavu o 
članovima zajedničkog domaćinstva. 
5/ Rješenje kojim se potvrđuje status djeteta 
stradalnika Domovinskog rata  

 
Ukoliko je podnositelj prijave dijete ili 
usvojenik ratnog vojnih invalida iz 
Domovinskog rata koja ima troje ili više 
djece (članak 5. stavak 4.) potrebno je 
priložiti i rodne listove djece stradalnika.  
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Članak 9. 

 
Zaključak o dodjeli stipendija donijet će 
načelnik Općine Župa Dubrovačka 
najkasnije 30 dana od dana objave natječaja, 
a temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka. 
Na Zaključak o dodjeli stipendija može se 
uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 
dostave zaključka. 
Prigovor se dostavlja općinskom vijeću 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 10. 
 
Na temelju Zaključka o dodjeli stipendija 
Općina Župa dubrovačka sklopit će ugovor s 
korisnikom stipendije. 
Ukoliko je korisnik stipendije malodoban u 
njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili 
staratelj. 
Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv škole odnosno fakulteta za koji 

je odobrena stipendija, 
- iznos stipendije, 
- vrijeme za koje se stipendija 

dodjeljuje, 
- ostala prava i obveze ugovornih 

strana. 
 

Članak 11. 
 
Stipendija se dodjeljuje stipendistima za sve 
vrijeme redovnog školovanja. Stipendist se 
obvezuje po završetku školske odnosno 
akademske godine izvijestiti o uspjehu 
postignutom u školovanju te o redovnom 
upisu u nadolazeću godinu. 
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom 
cijele školske odnosno akademske godine i 
to za deset mjeseci. 
Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i 
kolovoz. 
 
 

 
Članak 12. 

 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 
Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 
dana od dana završetka obrazovanja 
dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja i 
odjaviti stipendiju. 
 
KLASA: 604-01/09-01/126 
URBROJ: 2117/08-01-09-1   
 
Srebreno, 5. listopada 2009. 
 

Općinski načelnik 
 

             Silvio Nardelli, v.r.  
 
 


