REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/18-01/01
URBROJ: 2155/01-02-18-1

Omiš, 5.siječnja 2018.g.

Na temelju odredbi čl.39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) te čl. 95. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i
15/15) i Odluke o donošenju proračuna Grada Omiša za 2018.g. (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 9/17), u predmetu potpora u visokom obrazovanju, gradonačelnik Grada Omiša
donosi

Z A K LJ U Č A K
1. U svrhu poticanja razvoja društveno-gospodarskih resursa jačanjem ljudskih
kapaciteta na području Grada Omiša putem mjera poboljšanja studentskog standarda
kroz visokoobrazovne ustanove predviđene Proračunom Grada Omiša za 2018.g. na
pozicijama Razdjela 03, Glave 01., Program 1011 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i
visokoškolsko obrazovanje, Tekući projekt T311002 Visokoškolsko obrazovanje –
R0176 kont.38117 Diplomski i doktorski radovi, ovim se odobrava provedba postupka
pozivanja i dodjele potpora zainteresiranim građanima koji obrane svoje završne
radove u dijelu sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske za 2016./2017.
odnosno 2017./2018. akademsku godinu.
2. Pravo na potporu iz t.1. ovog Zaključka imaju redovni studenti s prebivalištem na
području Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji do 31.listopada 2018.g. obranom
rada završavaju
a) sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij obranom
magistarskog (diplomskog) rada kada se stječe akademsko zvanje magistra ili
stručni naziv stručni specijalist odnosno
b) poslijediplomski sveučilišni studij obranom doktorskog rada kada se stječe zvanje
doktora znanosti/umjetnosti ili sveučilišni specijalist.
3. Radovi moraju biti sastavni dio redovnog programa akademske 2016./2017.g.
odnosno 2017./2018.g. kao završne godine odgovarajuće razine studija, a tema rada,
bez obzira iz kojeg je znanstvenog područja, izričito se odnosi na stanovništvo,
prostor, materijalna dobra, pojave, događanja i druga društvena i gospodarska pitanja
koja su prvenstveno vezana uz Grad Omiš.
4. Ovaj Zaključak se kao poziv objavljuje na oglasnoj ploči i službenim internetskim
stranicama Grada Omiša po svom stupanju na snagu te se zahtjevi po istom mogu
podnositi do zaključno s danom 31.listopada 2018.g.
5. Uz zahtjev za dodjelu potpore potrebno je dostaviti presliku rada, potvrdu obrazovne
institucije o njegovoj obrani, presliku indeksa/diplome, uvjerenje o prebivalištu, izjavu

da se dopušta korištenje rada za potrebe provođenja programa i projekata u
organizaciji Grada Omiša i podatak o IBAN računa. Zahtjevi se podnose u zatvorenim
omotnicama na kojima stoji ime i adresa podnositelja te naznaka: „Zahtjev – potpore
za završne radove“. Zahtjevi se podnose na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava
5., 21310 Omiš, poštom ili osobno u uredovno vrijeme.
6. Potpore se odobravaju u iznosima do najviše *1.500,00 kn za rad pod točkom 2.a)
odnosno najviše do *3.000,00 kn za rad pod točkom 2.b) ovog Zaključka što zavisi o
broju podnositelja zahtjeva na dan isteka prijavnog roka u odnosu na ukupno
planirana sredstva gradskog proračuna za predmetnu namjenu.
7. Ako u provedbi postupka po ovom Zaključku nastupe okolnosti koje njime nisu
predviđene pa priječe njegovu urednu provedbu, gradonačelnik Grada Omiša
zadržava pravo istog izmijeniti ili dopuniti ili ga potpuno ukinuti bez bilo kakvih obveza
prema podnositeljima zahtjeva za potporu.
8. Potpore se isplaćuju putem Odsjeka za proračun i računovodstvo Grada Omiša na
temelju naloga za isplatu koje donosi gradonačelnik Grada Omiša.
9. Ovaj Zaključak provodi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada
Omiša.
10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
3. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša,
4. Oglasna ploča i službena internetska stranica Grada Omiša
5. Pismohrana.

