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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 

1. Pravilnik o Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika srednjih škola i 
studenata iz obitelji stradalnika 
Domovinskog rata s područja Općine 
Župa dubrovačka.............................1. 

2. Pravilnik o Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o načinu i uvjetima 
stipendiranja uspješnih i darovitih 
učenika i studenata u kategoriji 
uspješnosti i deficitarnih zanimanja s 
područja Općine Župa dubrovačka..2. 

3. Pravilnik o Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika i studenata iz 
obitelji slabijeg imovnog stanja s 
područja Općine Župa dubrovačka..2. 

___________________________________ 
 
1.  
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13 I 3/18), Općinski 
načelnik donosi sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika 

srednjih škola i studenata 
 iz obitelji stradalnika Domovinskog rata s 

područja Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika srednjih škola i 
studenata iz obitelji stradalnika 
Domovinskog rata s područja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 20/17)  u Članku 7. stavku 
1. točka 2. mijenja se i glasi: 
 
   ''2. Osobnu iskaznicu ili domovnicu 
(preslike)'' 
 

Članak 2. 
 

Sve nespomenute odredbe Pravilnika o 
načinu i uvjetima stipendiranja učenika i 
studenata iz obitelji stradalnika 
Domovinskog rata s područja s područja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 20/17) ostaju 
nepromijenjene. 

 
Članak 3. 

 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu 8 (osam) dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 604-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-18-4   
          
Srebreno, 12. listopada 2018. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
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2.  
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 3/18), Općinski 
načelnik donosi sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
o načinu i uvjetima stipendiranja 

uspješnih i darovitih učenika i studenata 
 u kategoriji uspješnosti i deficitarnih 

zanimanja s područja 
Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o načinu i uvjetima 
stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i 
studenata u kategoriji uspješnosti i 
deficitarnih zanimanja s područja Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 20/17)  u Članku 8. 
stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: 
         
 ''- Osobnu iskaznicu ili domovnicu 
(preslika)''. 
 

Članak 2. 
 

U Članku 9. u stavku 3. kategoriji 
STUDENTI, alineja 2. mijenja se i glasi: 
 
''- Redovni studenti preddiplomskog studija 
(u maksimalnom trajanju od 4 godine) i 
diplomskog studija (u maksimalnom trajanju 
od 2 godine) koji su u prethodnoj godini 
obrazovanja ostvarili vrlodobar uspjeh''. 

 
Članak 3.  

 
Sve nespomenute odredbe Pravilnika o 
načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i 
darovitih učenika i studenata u kategoriji 
uspješnosti i deficitarnih zanimanja s 
područja Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 20/17) ostaju 
nepromijenjene. 

 
Članak 4. 

 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu 8 (osam) dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 602-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-18-5           
 
Srebreno, 12. listopada 2018. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
3. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 3/18), Općinski 
načelnik donosi sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE 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 20/17)  u Članku 8. 
stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 
 
''2. Osobnu iskaznicu ili domovnicu 
(preslika)''. 
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Članak 2. 
 

U Članku 9. stavku 1. podstavak b)  mijenja 
se i glasi: 
 
''2. Osobnu iskaznicu ili domovnicu 
(preslika)''. 
 

Članak 3. 
 
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 20/17) ostaju 
nepromijenjene. 

 
Članak 4. 

 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu 8 (osam) dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 604-01/17-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-07-18-6   

           
Srebreno, 12. listopada 2018.  
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
 
 
 


