
 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI? 

Redovni učenici srednjih škola i redovni 

studenti s prebivalištem na području Općine 

Župa dubrovačka (minimalno 5 godina) 

Kategorije: 

 Uspješni i daroviti učenici i studenti  

 Učenici i studenti deficitarnih 

zanimanja 

 Učenici i studenti iz obitelji slabijeg 

imovnog stanja 

 Učenici i studenti koji su djeca 

poginulih branitelja, ratnih vojnih 

invalida iz Domovinskog rata s troje i 

više djece i ratnih vojnih invalida sa 

70%-tnim i višim stupnjem trajnog 

invaliditeta  

 

  

PROGRAM 
STIPENDIRANJA 
Općina Župa dubrovačka njeguje 

dugogodišnju tradiciju poticanja obrazovanja 

učenika i studenata mjesečnim novčanim 

potporama za studiranje odnosno 

srednjoškolsko obrazovanje. Stipendije se 

dodjeljuju jednom godišnje, te pokrivaju 

razdoblje trajanja školske/akademske godine. 

KAKO SE PRIJAVITI? 

Po objavi javnog natječaja sredinom  listopada,  na 

službenim stranicama Općine i u tjedniku 

“Dubrovački vjesnik”, traženu dokumentaciju iz 

natječaja potrebno je dostaviti osobno u Jedinstveni 

upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i 

kulturu ili poštom na adresu: Općina Župa 

dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel, Vukovarska 

48, 20207 Mlini. 

ROK ZA PRIJAVU 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana 

od objave u tjedniku „Dubrovački vjesnik“ na 

adresu: Općina Župa dubrovačka, Jedinstveni 

upravni odjel, Vukovarska 48, 20207 Mlini 

 

Contact Us 

Phone: [Telephone] 

Email: [Email address] 

Web: [Web address] 

 

 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 
Vukovarska 48 

20207 Mlini 

  

  

 

 

VRIJEME TRAJANJA STIPENDIJE 

10 mjeseci ( od rujna 2016. do lipnja 2017.) 

IZNOS MJESEČNE STIPENDIJE 

 za učenike – 400,00 kuna 

 za studente koji studiraju u 

Dubrovniku – 600,00 kuna 

 za studente koji studiraju izvan 

Dubrovnika – 1.000,00 kuna 

Po objavi bodovne liste, učenici i studenti koji 

ostvare pravo na stipendiju dužni su potpisati 

ugovor o stipendiranju kojim se reguliraju 

prava i obveze za vrijeme trajanja stipendije, te 

dostaviti brojeve žiro računa za isplatu. 

 Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti 

korisnici nekih drugih oblika novčane 

potpore s osnova školovanja. 

 

                



 

„Ulaganje u obrazovanje 

poticaj je mladima za 

kvalitetan i plodonosan rad, 

što dugoročno i izravno 

doprinosi boljoj budućnosti 

naše Općine!“ 

- Silvio Nardelli, načelnik Općine Župa 

dubrovačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čak 92 stipendije dodijeljene 

su u školskoj/akademskoj 

godini 2015/2016! 

U prošloj godini OTP banka 

donirala je 100 tisuća kuna u 

svrhu stipendiranja studenata 

iz obitelji slabijeg imovnog 

stanja 

Općina  Župa dubrovačka će 

za stipendiranje učenika i 

studenata u 2016/2017 god. iz 

svojih sredstava izdvojiti više 

od  600.000,00 kuna 
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