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Temeljem članka 27. stavak 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/01 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 16.
sjednici održanoj dana 07. prosinca 2006. godine, donosi
PRAVILNIK
O POTPORI UČENJA I STUDIRANJA NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
OPĆINE DUGI RAT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom uređuje pravo na potporu nadarenim učenicima i studentima općine
Dugi Rat, kao i postupak njezina dodjeljivanja.
(2) Pravo na potporu se sastoji od novčanog iznosa i pisanog priznanja koje potpisuje općinski
načelnik.
II. PRAVO NA DODJELU POTPORE
Članak 2.
(1) Pravo na dodjelu potpore imaju učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima
se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika, i imaju manje od 19 godina.
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(2) Pravo na dodjelu potpore imaju studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima
se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status studenta i imaju manje od 26 godina, osim
u slučaju ako su služili vojni rok.
(3) Osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog
studija imaju pravo na potporu kao osobe iz stavka 1. ovog članka, s tim da ne mogu imati
više od navršene 21 godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje izjednačena je
s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima i ulazi u kvotu potpora koje se dodjeljuju
učenicima.
Članak 3.
(1) Osoba iz stavka 1. prethodnog članka mora ispunjavati dodatne uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske
- da ima prebivalište na području općine Dugi Rat
- da ima ukupan prosjek ocjena prethodne školske godine najmanje 4,60.
(2) Osoba iz stavka 2. prethodnog članka mora ispunjavati dodatne uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske
- da ima prebivalište na području općine Dugi Rat
- da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje
4,20
- da ima redovno upisanu tekuću akademsku godinu.
III. POSTUPAK I ISPRAVE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 4.
(1) Postupak za ostvarivanje prava iz članka 2. pokreće se pisanim zahtjevom, koji se podnosi
nadležnom tijelu Općine Dugi Rat u roku navedenom u natječaju.
(2) Osoba iz članka 2. stavka 1. mora uz zahtjev dostaviti slijedeće isprave:
- domovnicu
- potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje
- potvrdu o upisu u tekući razred
- svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdan od
nadležne srednjoškolske obrazovne institucije
- potvrdu iz koje je razvidno koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske
spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri ili četiri godine).
(3) Osoba iz članka 2. stavka 2. mora uz zahtjev dostaviti slijedeće isprave:
- domovnicu
- potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje
- potvrdu o upisu u tekuću godinu studija i statusu redovitog studenta
- prijepis ocjena s izračunatim prosjekom akademske godine za koju se potpora dobiva
izdan od nadležne visokoškolske obrazovne institucije
- potvrdu da u tekuću akademsku godinu nije prenijeto više od dva predmeta iz
prethodnih akademskih godina.
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(4) Osobe iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika moraju dostaviti slijedeće isprave:
- domovnicu
- potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje
- svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdan od
nadležne srednjoškolske obrazovne institucije
- potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog
studija
- potvrdu iz koje je razvidno koji su program pohađale (program za stjecanje srednje
školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri ili četiri
godine).
Članak 5.
Postupak za ocjenu postoje li uvjeti za ostvarivanje prava na potporu nadarenim učenicima i
studentima (u daljnjem tekstu postupak) Općine Dugi Rat provodi povjerenstvo kojeg
imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Članak 6.
(1) Postupak započima javnim natječajem kojeg raspisuje Općinsko poglavarstvo.
(2) Postupak se provodi na način da Povjerenstvo najprije utvrdi da li su uz podnesene
zahtjeve iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika dostavljene sve isprave koje se traže u
stavcima 2., 3. ili 4. članka 4. ovog Pravilnika, te da li su podneseni pravodobno.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi bit će odbačeni.
(3) Povjerenstvo utvrđuje da li osobe koje su podnijele zahtjev iz članka 4. stavka 1.
ispunjavaju uvjete navedene u člancima 2. i 3. ovog Pravilnika. U slučaju da ih ne
ispunjavaju, njihov će zahtjev biti odbijen.
Članak. 7
(1) Osobe iz članka 2. i 3. imaju pravo na žalbu Poglavarstvu Općine Dugi Rat koja se
podnosi u roku od 48 sati od dostavljene odluke Povjerenstva.
(2) Odluka Poglavarstva je konačna i stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine
Dugi Rat.
IV. ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA I VISINE IZNOSA POTPORA
Članak 8.
(1) Ukupna visina mase sredstava predviđena za potpore određuje se odlukom Općinskog
poglavarstva na temelju procjene materijalnih mogućnosti Općine Dugi Rat.
(2) Ukupna visina mase sredstava određuje se posebno za učenike, a posebno za studente.
Članak 9.
Visina mase sredstava bit će podijeljena na kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja.
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila o odobravanju nagrada
nadarenim učenicima i studentima na području općine Dugi Rat („ Službeni glasnik“, br. 3/97
i 1/00).
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 121-13/06-01/01
URBROJ: 2155/02-01-06-1
Dugi Rat, 07. prosinca 2006.
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