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stipendiranja učenika srednjih škola i 
studenata iz obitelji stradalnika 
Domovinskog rata s područja Općine 
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2. Pravilnik o načinu i uvjetima 
stipendiranja uspješnih i darovitih 
učenika i studenata u kategoriji 
uspješnosti i deficitarnih zanimanja s 
područja Općine Župa dubrovačka.4. 
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stipendiranja učenika i studenata iz 
obitelji slabijeg imovnog stanja s 
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___________________________________ 
 
1.  
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, 8/09 i 6/13) Općinski načelnik 
Općine Župa dubrovačka donosi sljedeći 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika 

srednjih škola 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 
učenicima srednjih škola i studenata iz 

obitelji stradalnika Domovinskog rata s 
područja Općine Župa dubrovačka te prava i 
obveze korisnika sredstava. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u 
proračunu Općine Župa dubrovačka. 
Stipendije se dodjeljuju putem natječaja. 
 

Članak 3. 
 

Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije učenicima i studentima koji se 
redovno 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 4. 
 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku/akademsku godinu određuje 
općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom do 1. studenoga 
tekuće godine u okviru sredstava 
predviđenih proračunom Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 5. 

 
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje 
općinski načelnik. 
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Natječaj se objavljuje na službenoj web 
stranici, lokalnim medijima, te na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 

 
Prilikom raspisivanja natječaja općinski 
načelnik donosi odluku o osnivanju 
Povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
stipendije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objave. Prijave se 
podnose Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 
Nakon isteka roka za podnošenje prijava 
Povjerenstvo će pristupiti razmatranju 
pristiglih prijava i njima priložene 
dokumentacije. Povjerenstvo će potpune i 
pravodobne prijave ocijeniti kao tehnički 
ispravne, te proslijediti Odsjeku za društvene 
djelatnosti na daljnju obradu. Ukoliko se 
utvrdi da je neka prijava nepravodobna, 
nepotpuna ili s nevaljalim ispravama takva 
će se prijava odbaciti. 

 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 
 

Članak 6. 
Natječaj sadrži: 

- opće odredbe i kriterije za dodjelu 
stipendije, 

- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- popis dokumentacije koju je potrebno 

priložiti 
 

Članak 7.  
 
 

Prijava na natječaj treba sadržavati: 
 

1. zahtjev (dostupan na web stranici 
Općine) 

2. domovnicu (preslika) 

3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću 
godinu razreda ili studija (original) 

4. potvrdu o prosjeku ocjena iz 
prethodne godine učenici- svjedodžba 
(preslika),  
studenti prve godine- svjedodžba 
četvrtog razreda (preslika) studenti-
prijepis ocjena (original); 

5. potvrdu o prebivalištu za sve članove 
obitelji (MUP-original) 

6. izjavu o neprimanju druge stipendije 
ovjerenu kod javnog bilježnika 
(original) (Roditelj izjavu može 
ovjeriti isključivo ako je podnositelj 
zahtjeva maloljetan) 

7. 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 potrebno je priložiti i rodne listove 
djece stradalnika. (preslika) 

 
Članak 8.  

    
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir 
za dodjelu stipendija za učenike i studente iz 
obitelji stradalnika Domovinskog rata su 
sljedeći: 

 
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 
jednu godinu prije podnošenja zamolbe, te 
koji nisu korisnici drugih oblika novčane 
pomoći s osnove školovanja. 
 
 Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i 
studenti: 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj  20               Srebreno, 14. rujna 2017. 
 
 

  
3 

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%-tnim 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 točke 1. i 2. 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 točke 1. mogu 
ostvariti pravo na stipendiju i ukoliko nisu 
državljani Republike Hrvatske, ali imaju 
prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka. 

Članak 9. 
 
Zaključak o dodjeli stipendija te bodovnu 
listu donijet će Jedinstveni upravni odjel, a 
temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti Općine Župa dubrovačka.  

 
Na Zaključak o dodjeli stipendija i bodovnu 
listu može se uložiti prigovor u roku od 8 
dana od dana objave. Prigovor se dostavlja 
Općinskom načelniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 10. 
 

Na temelju zaključka o dodjeli stipendija i 
bodovne liste Odsjek za društvene 
djelatnosti za sve kandidate kojima je 
odobrena stipendija priprema Ugovor o 
stipendiranju. 

 
Ugovor o stipendiranju 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. 
 

Ugovor o stipendiranju u ime Općine Župa 
dubrovačka popisuje općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti i stipendist. Ugovor o 
stipendiranju u ime učenika ili studenta, ako 
je on malodoban, zaključuje njegov roditelj 
ili staratelj. 

 
Članak 12. 
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Stipendija se dodjeljuje stipendistima za svo 
vrijeme redovnog školovanja.  

 
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom 
cijele školske odnosno akademske godine i 
to za deset mjeseci. Stipendije se ne 
isplaćuju za mjesece srpanj i kolovoz. 
 
Postojeći korisnici stipendija iz ove 
kategorije dužni su se javiti na natječaj, te 
sukladno odredbama iz ugovora dostaviti 
sljedeću dokumentaciju : 
 

1. potvrdu o redovnom upisu u tekuću 
godinu razreda ili studija (original) 

2. potvrdu o prosjeku ocjena iz 
prethodne godine učenici- 
svjedodžba (preslika),  

 studenti prve godine- svjedodžba 
četvrtog razreda (preslika) studenti-
prijepis    ocjena  (original); 

3. izjavu o neprimanju druge stipendije 
ovjerenu kod javnog bilježnika 
(original) 

 
Članak 13. 

 
Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga 
odustane od zaključivanja ugovora o 
stipendiranju ili u roku od mjesec dana od 
zakazanog termina za potpisivanje ugovora 
ne potpiše Ugovor o stipendiranju gubi 
pravo na ostvarenje iste.  

 
Članak 14. 

 
Ako učenik ili student prekrši bilo koju od 
svojih obveza preuzetih ugovorom o 
stipendiranju gubi pravo na daljnju isplatu 
stipendije, a neosnovano primljeni iznos 
dužan je vratiti u Proračun Općine. Isto 
vrijedi ako se naknadno utvrdi da je učenik 
ili student prilikom prijave na natječaj za 

stipendiranje dao lažne podatke ili priložio 
lažne isprave. 
 

Članak 15. 
 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 
 

Članak 16. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
vrijediti Pravilnik o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika i studenata iz obitelji 
stradalnika Domovinskog rata s područja 
Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka”, broj 12/09). 
 

Članak 17. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana 
od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka, a primjenjuje se 
od školske/akademske 2017./2018 godine. 
 
KLASA: 604-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-17-03   
          
 
Srebreno, 14. rujna 2017. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
2.  
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, ( “Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, br. 8/09 i 6/13) Općinski 
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načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
sljedeći 
 

PRAVILNIK 
o načinu i uvjetima stipendiranja 

uspješnih i darovitih učenika i studenata u 
kategoriji uspješnosti i deficitarnih 
zanimanja s područja Općine Župa 

dubrovačka 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, 
postupak i kriterij dodjele stipendija 
uspješnim i darovitim učenicima i 
studentima, te onima deficitarnih zanimanja 
s područja Općine Župa dubrovačka te prava 
i obveze korisnika sredstava. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u 
proračunu Općine Župa dubrovačka. 
Stipendije se dodjeljuju putem natječaja. 

 
Članak 3. 

 
Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije učenicima i studentima koji se 
redovno 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 4. 
 
Učenicima i studentima će se, osim 
stipendija za redovne programe, dodijeliti i 
određeni broj stipendija za deficitarna 

zanimanja na području Općine Župa 
dubrovačka.  
 
Popis deficitarnih zanimanja na području 
Općine Župa dubrovačka, a po službenom 
traženju dostavit će Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, za 
svaku godinu posebno.  

 
Članak 5. 

 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku/akademsku godinu određuje  
općinski načelnik posebnim zaključkom do 
1. studenog tekuće godine u okviru sredstava 
predviđenih proračunom Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 6. 
 
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje 
općinski načelnik. 

 
Natječaj se objavljuje na službenoj web 
stranici, lokalnim medijima, te na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 

 
Prilikom raspisivanja natječaja općinski 
načelnik donosi odluku o osnivanju 
Povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
stipendije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objave. Prijave se 
podnose Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 
Nakon isteka roka za podnošenje prijava 
Povjerenstvo će pristupiti razmatranju 
pristiglih prijava i njima priložene 
dokumentacije. Povjerenstvo će potpune i 
pravodobne prijave ocijeniti kao tehnički 
ispravne, te proslijediti Odsjeku za društvene 
djelatnosti na daljnju obradu. Ukoliko se 
utvrdi da je neka prijava nepravodobna, 
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nepotpuna ili s nevaljalim ispravama takva 
će se prijava odbaciti. 

 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 
      Članak 7. 

Natječaj sadrži: 
 

- opće odredbe i kriterije za dodjelu 
stipendije, 

- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- popis dokumentacije koju je potrebno 

priložiti 
- broj stipendija (učeničkih i 

studentskih). 
 

Članak 8. 
 
Prijava na natječaj treba sadržavati: 
 
- zahtjev (dostupan na web stranici Općine) 
- domovnicu (preslika) 
- potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu 
razreda ili studija (original) 
- potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne 
godine  

učenici- svjedodžba (preslika),  
studenti prve godine- svjedodžbe sva 
4 razreda (preslika) 

   studenti -prijepis ocjena (original); 
- potvrdu o prebivalištu (original) 
- izjavu o neprimanju druge stipendije 

ovjerenu kod javnog bilježnika 
(original) 
(roditelj izjavu može ovjeriti 
isključivo ako je podnositelj zahtjeva 
maloljetan) 

 
Članak 9. 

 

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir 
za dodjelu stipendija za nadarene učenike i 
studente su sljedeći:  

 
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 jednu godinu prije 
podnošenja zamolbe, te koji nisu korisnici 
drugih oblika novčane pomoći s osnove 
školovanja. 

 
Opći uspjeh u prethodnom školovanju 

 
 UČENICI 

 
- Redoviti učenici drugih, trećih i 

četvrtih razreda srednje škole koji su 
u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili odličan uspjeh 
 

- Redovni učenici prvih, drugih i trećih 
razreda srednje škole deficitarnih 
zanimanja koji su u prethodnoj 
godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena najmanje 3,50 

 
STUDENTI 

 
- Redovni studenti prve godine studija 

koji su u prethodnoj godini 
obrazovanja ostvarili odličan uspjeh 
 

- Redovni studenti preddiplomskog i 
diplomskog studija godine studija 
koji su u prethodnoj godini 
obrazovanja ostvarili vrlodobar 
uspjeh  

 
- Redovni student studija deficitarnih 

zanimanja koji su u prethodnoj 
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godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena najmanje 3,50 

  
Članak 10. 

 
Učenicima i studentima koji se prijave na 
raspisani natječaj u obzir se uzima prosječna 
ocjena prethodne godine školovanja odnosno 
studija zaokružena na tri decimale. 
 
Studentima prve godine studija u obzir se 
uzima 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. 

 
Bodovna lista za dodjelu stipendija sastavlja 
se na osnovu visine prosječne ocjene 
kandidata. U kategoriji deficitarnih 
zanimanja izdvaja se najbolji učenik/student 
od svakog zanimanja, a stipendija se 
dodjeljuje po najvišem prosjeku izdvojenih. 

 
Članak 11. 

 
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, a koji zadovoljavaju uvjete. 
  

Članak 12. 
 
Zaključak o dodjeli stipendija te bodovnu 
listu donijet će Jedinstveni upravni odjel, a 
temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti Općine Župa dubrovačka.  

 

Na Zaključak o dodjeli stipendija i bodovnu 
listu može se uložiti prigovor u roku od 8 
dana od dana objave. 

 
Prigovor se dostavlja Općinskom načelniku 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 13. 

 
Na temelju Zaključka o dodjeli stipendija i 
bodovne liste Odsjek za društvene 
djelatnosti za sve kandidate kojima je 
odobrena stipendija priprema ugovor o 
stipendiranju. 

 
Ugovor o stipendiranju 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 14. 
 
Ugovor o stipendiranju u ime Općine Župa 
dubrovačka popisuje općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti i stipendist. Ugovor o 
stipendiranju u ime učenika ili studenta, ako 
je on malodoban, zaključuje njegov roditelj 
ili staratelj. 
 

Članak 15. 
 
Trajanje stipendije ugovara se za jednu 
nastavnu godinu i ne može se odobriti više 
puta za istu godinu školovanja. 
Stipendija će se isplaćivati mjesečno tijekom 
cijele školske odnosno akademske godine i 
to za deset mjeseci. 
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Stipendije se ne isplaćuju za mjesece srpanj i 
kolovoz. 
 

Članak 16. 
 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 

 
Članak 17. 

 
Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga 
odustane od zaključivanja ugovora o 
stipendiranju ili u roku od mjesec dana od 
zakazanog termina za potpisivanje ugovora 
ne potpiše ugovor o stipendiranju, onda se 
ugovor zaključuje sa sljedećim kandidatom 
na bodovnoj listi, uvijek do zaključno onog 
broja koliko se stipendija odobrava. 

 
Članak 18. 

 
Ako učenik ili student prekrši bilo koju od 
svojih obveza preuzetih ugovorom o 
stipendiranju gubi pravo na daljnju isplatu 
stipendije, a neosnovano primljeni iznos 
dužan je vratiti u proračun Općine Župa 
dubrovačka. Isto vrijedi ako se naknadno 
utvrdi da je učenik ili student prilikom 
prijave na natječaj dao lažne podatke ili 
priložio lažne isprave. 
 

Članak 19. 
 

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 12/09). 
 

Članak 20. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 
(osam) dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka, a 
primjenjuje se od školske/akademske 
2017./2018. godine. 
 
KLASA: 602-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-17-2           
 
Srebreno, 14. rujna 2017. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
3. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka, (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, 8/09 i 6/13) 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  
učenicima i studentima iz obitelji slabijeg 
imovnog stanja s područja Općine Župa 
dubrovačka te prava i obveze korisnika 
sredstava. 
 

Članak 2. 
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Sredstva za stipendije osiguravaju se u 
proračunu Općine Župa dubrovačka. 
Stipendije se dodjeljuju putem natječaja. 

 
Članak 3. 

 
Općina Župa dubrovačka odobrava 
stipendije učenicima i studentima koji se 
redovno školuju izvan Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici 
i studenti koji se obrazuju uz rad ili su 
korisnici nekih drugih oblika novčane 
potpore s osnova školovanja. 
 

Članak 4. 
 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku 
školsku/akademsku godinu određuje   
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
posebnim zaključkom do 1. studenog tekuće 
godine u okviru sredstava predviđenih 
proračunom Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 5. 
 

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje 
općinski načelnik. 

 
Natječaj se objavljuje na službenoj web 
stranici, lokalnim medijima, te na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 

 
Prilikom raspisivanja natječaja općinski 
načelnik donosi odluku o osnivanju 
Povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
stipendije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 
(petnaest) dana od dana objave. Prijave se 
podnose Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava 
Povjerenstvo će pristupiti razmatranju 
pristiglih prijava i njima priložene 
dokumentacije. Povjerenstvo će potpune i 
pravodobne prijave ocijeniti kao tehnički 
ispravne, te proslijediti Odsjeku za društvene 
djelatnosti na daljnju obradu. Ukoliko se 
utvrdi da je neka prijava nepravodobna, 
nepotpuna ili s nevaljalim ispravama takva 
će se prijava odbaciti. 

 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 
Članak 6. 

 
Natječaj sadrži: 
 
- opće odredbe i kriterije za dodjelu 

stipendije, 
- vrijeme trajanja natječaja, 
- naziv tijela kojem se prijave podnose, 
- popis dokumentacije koju je potrebno 

priložiti  
- broj stipendija (učeničkih i 

studentskih). 
 

Članak 7. 
 
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 
jednu godinu prije podnošenja zamolbe.  
 
Uvjet je da su redovno upisani u školsku, 
odnosno akademsku godinu, te da isti nisu 
korisnici drugih oblika novčane pomoći s 
osnove školovanja. 
 
Pored navedenih uvjeta iz prethodnog stavka 
za učenike iz obitelji slabijeg imovnog stanja 
nužno je ispunjavanje i sljedećih uvjeta: 
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- uvjet prihoda – učenici i studenti iz 
obitelji čiji mjesečni prihod po članu 
ne prelazi 1.700,00 kn, 

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

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

Članak 8. 
 

Prijava na natječaj treba sadržavati: 
 

1. zahtjev (dostupan na web stranici 
Općine) 

2. domovnicu (preslika) 
3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću 

godinu razreda ili studija (original) 
4. potvrdu o prosjeku ocjena iz 

prethodne godine 
učenici- svjedodžba (preslika),  
studenti prve godine- svjedodžba 
četvrtog razreda (preslika) 
studenti -prijepis ocjena (original); 

5. potvrdu o prebivalištu za sve članove 
obitelji u (MUP - original) 

6. izjavu o neprimanju druge stipendije 
ovjerenu kod javnog bilježnika 
(original) 
(roditelj izjavu može ovjeriti 
isključivo ako je podnositelj zahtjeva 
maloljetan) 

7. potvrde o primanjima članova obitelji 
za prethodna tri mjeseca (rujan, 
kolovoz, srpanj) i to za:  

- zaposlene osobe: potvrde o visini 
plaće od  poslodavca  
( pod prihodima se podrazumijeva 
neto iznos plaće - bez prijevoza, a 
krediti, ovrhe, članstva i sl. se ne 
izuzimaju iz prihoda) 

- nezaposlene radno sposobne osobe: 
potvrda da se nalaze u evidenciji 
Zavoda za zapošljavanje  

- osobe u mirovini: potvrde o 
isplaćenim mirovinama ili uvjerenje 
od HZMO da osoba starija od 65 
godina nije korisnik mirovine 

- osobe na rodiljnom dopustu:  potvrde 
o visini plaće ili potvrde sa 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osigurnaje 

- osobe na bolovanju : potvrde o visini 
plaće i/ili potvrde sa Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje 
 

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja 
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, 
umjesto potvrde, iz točke 7.) prilaže rješenje 
i potvrdu o posljednjoj isplati Centra za 
socijalnu skrb. 
 
U slučaju razvedenih roditelja, onaj roditelj 
kojemu je dijete povjereno pravomoćnom 
sudskom odlukom dužan je dostaviti potvrdu 
o svojim primanjima za tri mjeseca koja 
prethode mjesecu podnošenja zahtjeva 
zajedno s pravomoćnom sudskom odlukom 
o razvodu braka kojom je utvrđena visina 
alimentacije, a navedeni se iznosi zbrajaju i 
uračunavaju u prosjek mjesečnih primanja. 
 
Prebivalište drugog roditelja (kojemu dijete 
nije povjereno) ne mora nužno biti na 
području Općine Župa dubrovačka, te 
podnositelj zahtjeva nije obvezan dostaviti 
uvjerenje o prebivalištu za istog. 
 
Ukoliko je otac djeteta naveden u rodnom 
listu, a roditelji nikad nisu bili u braku, 
majka je dužna dostaviti primanja oca ili 
sudsku odluku o utvrđenoj visini 
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alimentacije (koju treba dobiti sudskom 
tužbom radi dobrobiti djeteta)   

 
Članak 9. 

 
Stipendija će se dodijeliti učenicima i 
studentima koji se redovno ili izvanredno 
školuju ili studiraju izvan Općine Župa 
dubrovačka u slučaju da su ostali bez oba 
roditelja bez obzira na visinu mjesečnih 
primanja. 
 
Prijava za učenike i studente koji se školuju 
ili studiraju izvan Općine Župa dubrovačka u 
slučaju da su ostali bez oba roditelja treba 
sadržavati: 
 

a) zahtjev (dostupan na web stranici 
Općine) 

b) domovnicu (preslika) 
c) potvrdu o upisu u tekuću godinu 

razreda ili studija (original) 
d) potvrdu o prebivalištu (original) 
e) izjavu o neprimanju druge stipendije 

ovjerenu kod javnog bilježnika 
(original) 

f) smrtne listove oba roditelja (preslika) 
 

Članak 10. 
 
Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom 
odjelu.  
 
Ukoliko se po raspisanom natječaju prijavi 
manje kandidata od broja stipendija koje se 
odobravaju, načelnik Općine Župa 
dubrovačka može rasporediti stipendije 
učenicima i studentima koji zadovoljavaju 
uvjete u drugim kategorijama. 
Temeljem prijedloga Odsjeka za društvene 
djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka Jedinstveni upravni odjel Općine 

Župa Dubrovačka donosi zaključak o dodjeli 
stipendija te bodovnu listu. 
 
Na Zaključak o dodjeli stipendija može se 
uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 
dostave zaključka. 
 
Prigovor se dostavlja Općinskom načelniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 11. 
 
Na temelju Zaključka o dodjeli stipendija i 
bodovne liste Odsjek za društvene 
djelatnosti za sve kandidate kojima je 
odobrena stipendija priprema ugovor o 
stipendiranju. 
 
Ugovor o stipendiranju 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 12. 
 
Ugovor o stipendiranju u ime Općine Župa 
dubrovačka popisuje općinski načelnik ili 
osoba koju on ovlasti i stipendist. Ugovor o 
stipendiranju u ime učenika ili studenta, ako 
je on malodoban, zaključuje njegov roditelj 
ili staratelj. 
 

Članak 13. 
 

Trajanje stipendije ugovara se za jednu 
nastavnu godinu i ne može se odobriti više 
puta za istu godinu školovanja. 
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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 14. 

 
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako 
prekine školovanje odnosno studiranje ili 
promjeni prebivalište o čemu je odmah 
dužan obavijestiti Općinu Župa dubrovačka. 
 

Članak 15. 
 

Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga 
odustane od zaključivanja ugovora o 
stipendiranju ili u roku od mjesec dana od 
zakazanog termina za potpisivanje ugovora 
ne potpiše ugovor o stipendiranju, onda se 
ugovor zaključuje sa sljedećim kandidatom 
na bodovnoj listi, uvijek do zaključno onog 
broja koliko se stipendija odobrava. 

 
Članak 15. 

 
Ako učenik ili student prekrši bilo koju od 
svojih obveza preuzetih ugovorom o 
stipendiranju gubi pravo na daljnju isplatu 
stipendije, a neosnovano primljeni iznos 
dužan je vratiti u proračun Općine Župa 
dubrovačka. Isto vrijedi ako se naknadno 
utvrdi da je učenik ili student prilikom 
prijave na natječaj za stipendiranje dao lažne 
podatke ili priložio lažne isprave. 
 

Članak 16. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
vrijediti Pravilnik (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 12/09). 
 

 
 

Članak 17. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana 
od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka, a primjenjuje se 
od školske 2017./2018 godine. 
 
KLASA: 604-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-17-1   

           
Srebreno, 14. rujna 2017.  
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
 
 
 


