REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

ZAKLJUČAK
1. U namjeri da se socijalno potrebitim obiteljima na području Grada Omiša olakša nabavu obveznih školskih
udžbenika utvrđuje se potreba za provedbom mjere: Potpore za nabavu školskih udžbenika za 2012./2013.
školsku godinu, putem jednokratnih novčanih potpora na teret sredstava proračuna Grada Omiša za 2012.g. u
razdjelu 03. Gospodarstvo i društvene djelatnosti, Glava 4. Programska djelatnost socijalne skrbi – Program
socijalna skrb i pomoći – Aktivnost Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima – Potpore za nabavu školskih
udžbenika ( konto 37212 R0326 ).
2. Obitelji s prebivalištem na području Grada Omiša koje imaju dijete upisano u 2012./2013. školskoj godini u
osnovnu ili srednju školu, mogu podnijeti svoje zahtjeve za jednokratnu novčanu potporu na teret sredstava
proračuna Grada Omiša za nabavu obveznih školskih udžbenika i pribora pod uvjetom da su u zajedničkom
kućanstvu:
a) oba roditelja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe;
b) roditelj u jednoroditeljskoj obiteljiu evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljvanje kao nezaposlena osoba;
c) troje i više djece koji su polaznici osnovnih i/ili srednjih škola.
3. Potpore se daju po djetetu u slijedećim iznosima:
- *300,00 kn za I.-IV. razred osnovne škole;
- *600,00 kn za V.-VIII. razred osnovne škole;
- *700,00 kn za I.-IV. razred srednje škole.
Za dijete bez jednog ili oba roditelja potpora se povećava za 20%.
Pravo na predmetnu potporu nemaju obitelji koje su potpore za nabavku knjiga za 2012./2013. školsku godinu
ostvarile po drugim osnovama i bez obzira na iznose tako ostvarenih potpora.
4. Javno se na lokalnom radiju, službenim web stranicama Grada Omiša i na oglasnim pločama škola na području
Grada Omiša, objavljuje poziv nositeljima obitelji radi dostave zahtjeva uz kojeg se prilažu:
a) izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac: Narodne novine UT-V-101);
b) uvjerenje o nezaposlenosti za oba odnosno tzv.samohranog roditelja ( koje nije starije od 30 dana);
c) potvrdu školske ustanove o upisu za svako dijete;
d) dokaz o jednoroditeljskoj obitelji;
e) izjava da članovi obitelji nisu primili slične potpore po drugim osnovama ( u obrascu zahtjeva);
f) naziv banke i broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva.
Obrazac zahtjeva može se podignuti u sjedištu Grada Omiša ili na www. omis.hr.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 05. listopada 2012.g.
5. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša će isplate prema prethodnim točkama ovog zaključka izvrši
gotovinskim putem jednokratno u korist svakog korisnka-nositelja obitelji kad se za to ispune formalne
pretpostavke.
6. Grad Omiš će sukladno čl. 62 st. 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) s Centrom za socijalnu skrb
razmijeniti podatke o isplačenim sredstvima za nabavku udžbenika.

