18/10/2011
Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 i
9/10.), u predmetu socijalnog programa dodjele novčanih potpora učenicima i studentima na
području Grada Omiša, gradonačelnik Grada Omiša dana 1.listopada 2011.g. donosi
P R A V I L A
o dodjeli novčanih potpora učenicima i studentima
slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama s područja Grada Omiša
Članak 1.
Grad Omiš odobrava dodjelu bespovratnih novčanih potpora redovnim srednjoškolskim
učenicima i redovnim studentima dodiplomskih studija (stručni studiji, specijalistički diplomski
stručni studiji, preddiplomski sveučilišni studiji, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studiji te diplomski studiji) koji su slabijeg imovnog stanja ili su bez oba roditelja ili su osobe s
posebnim potrebama.
Učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja razumijevaju se osobe koje žive u obitelji čiji
je mjesečni prosjek primanja u tekućoj godini po osobi/članu kućanstva manji od jedne polovice
(½) iznosa najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa na plaće za obvezna osiguranja koja
vrijedi u trenutku raspisivanja natječaja.
Učenici i studenti s posebnim potrebama su potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe
s rješenjem nadležnog tijela o statusu osoba s posebnim potrebama.
Potpore se odobravaju onim učenicima i studentima koji su državljani Republike Hrvatske, a
čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša u posljednjih pet godina
računajući prema danu objave u dnevnom tisku obavijesti o raspisivanju posljednjeg natječaja za
dodjelu potpora. Za punoljetne osobe bez oba roditelja mjerodavno je prebivalište takve osobe.
Potpore se odobravaju za tekuću školsku/akademsku godinu.
Članak 2.
U svakoj školskoj/akademskoj godini dodjeljuje se ukupno 20 potpora i to 10 potpora na listi
za učenike srednjih škola i 10 potpora na listi za studente dodiplomskih studija u Republici
Hrvatskoj.
U svakoj školskoj/akademskoj godini dodjeljuje se i potreban broj potpora na listi za osobe s
posebnim potrebama i na listi osoba bez oba roditelja.
Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i za
vlastite potrebe, te osobe koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.
Članak 3.
Sve srednje škole (gimnazije, strukovne i umjetničke) i studiji (sveučilišta, veleučilišta, visoke
škole i visoke privatne škole s pravom javnosti) u Republici Hrvatskoj u pravilu se tretiraju na
jednak način, pa se na natječaj za dodjelu potpora mogu prijaviti svi učenici i studenti koji
ispunjavaju ostale uvjete iz odredbi ovih Pravila.
Članak 4.
Za dodjelu potpora gradonačelnik Grada Omiša raspisuje natječaj o kojem se javnost
obavještava u jednom dnevnom listu i objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim web stranicama
Grada Omiša www.omis.hr u pravilu neposredno nakon početka nastavne godine.
Tekst natječaja obvezno sadrži:
- vrstu potpora
- broj predviĎenih potpora
- opće uvjete i kriterije
- traženu dokumentaciju
- rok za podnošenje prijava
- naziv i adresu primatelja prijava.
Članak 5.
Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose u roku 15 dana računajući
od dana objave u dnevnom listu obavijesti o raspisivanju natječaja i to na adresu: Grad Omiš, Trg
kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom «potpore za otežane uvjete učenja».

Prijava sadrži:
ime i prezime te adresu pristupnika;
potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika;
broj računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena nagrada;
izjave:
a) da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
c) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave;
- priloge:
a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/
godinu,
b) svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku
ocjena prethodno završene godine studija,
c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba
roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
d) sastav kućanstva,
e) dokaze o redovnom studiju članova uže obitelji,
f) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva u tekućoj godini
računajući do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se natječaj objavljuje (npr.
poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava
/za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
g) preslik akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem
invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz
Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.
-

Članak 6.
Osnovni kriterij za dodjelu potpora po redu prvenstva je slabije imovinsko stanje pristupnika.
Osobe s posebnim potrebama i one bez oba roditelja ne podliježu kriteriju iz prethodnog
stavka.
Imovinsko stanje se utvrĎuje kao mjesečni prosjek svih prihoda po osobi samca odnosno
člana uže obitelji u kućanstvu pristupnika kroz tekuću godinu računajući do kraja mjeseca koji
prethodi mjesecu u kojem se natječaj objavljuje u dnevnom listu.
U prihode iz stavka 3. ovog članka ne ulaze primanja s osnove mjera iz socijalne skrbi.
Studentu čija uža obitelj ima dva ili više članova istodobno na redovnom studiju, ukupno
iskazani prihod iz prethodnog stavka ovog članka umanjuje se za 25%.
Iznimno, ako se na natječaj prijave dva ili više studenata iz iste uže obitelji koji su istodobno
na studiju, umanjenje prihoda iz prethodnog stavka primjenjuje se samo za jednog od njih i to po
kriteriju ostvarenog boljeg prosjeka ocjena u prethodnoj akademskoj godini.
Članak 7.
Na temelju podataka iz prethodnog članka sastavlja se lista prvenstva.
Nacrt liste sastavlja Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša te istu
dostavlja gradonačelniku Grada Omiša na utvrĎivanje.
Ako dva ili više pristupnika na listi imaju približno podjednake iznose prihoda (unutar 5% od
cenzusa iz čl.1.st.1. ovih Pravila), a na pragu su za dodjelu potpora, tada se predviĎeni broj
potpora iz članka 2. ovih Pravila povećava sukladno broju pristupnika koji udovoljavaju ovom
uvjetu.
Članak 8.
Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Omiša i dostavlja je svim
pristupnicima.
Na odluku o dodjeli potpora pristupnik može podnijeti pisani i obrazloženi prigovor
gradonačelniku Grada Omiša u roku 8 dana od dana prijama odluke.
Članak 9.
Visina mjesečne potpore iznosi za učenike 500,00 kn i za studente 700,00 kn.
Potpore će se isplaćivati tijekom jedne školske/akademske godine za učenike srednjih
škola u vremenu od 1.rujna kalendarske godine u kojoj se natječaj raspisuje pa do 30.lipnja iduće

kalendarske godine, a za studente u vremenu od 1.rujna kalendarske godine u kojoj se natječaj
raspisuje pa do 31.kolovoza iduće kalendarske godine.
Isplate potpora vrši Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša mjesečno za
prethodni mjesec na teret sredstava proračuna Grada Omiša namijenjenim potporama učenicima
i studentima slabijeg imovinskog stanja i drugih otežanih uvjeta učenja.
Članak 10.
Učenik/student gubi pravo na daljnju isplatu odobrene naknade ako isti prekine školovanje
ili on odnosno njegovi roditelji/staratelji promijene prebivalište tijekom vremena za koje je potpora
dodijeljena.
O svim promjenama u svezi s ostvarivanjem prava prema ovim Pravilima, učenik/student
dužan je u roku 8 dana izvijestiti davatelja potpore.
Članak 11.
Gradonačelnik Grada Omiša zadržava pravo povući natječaj i ne donijeti odluku za
dodjelu potpora ako najkasnije do dana nastupa konačnosti odluke o dodjeli potpora utvrdi da bi
iz bilo kojeg razloga primjenom ovih Pravila i provedenog postupka došlo do sumnje u
ravnopravni tretman većeg broja sudionika ili da se ovim aktom i provedenim postupkom u
očekivanoj mjeri ne ostvaruju ciljevi socijalne politike Grada Omiša.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i
studentima s otežanim uvjetima učenja na području Grada Omiša od 20.rujna 2010.g.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u Službenom glasniku
Grada Omiša.
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