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JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE POTPORE U NABAVI ŠKOLSKIH
UDŽBENIKA I PRIBORA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015.
I.
Obitelji s prebivalištem na području Grada Omiša koje u školskoj godini 2014/2015 imaju dijete
upisano u osnovnu i/ili srednju školu, mogu podnijeti svoje zahtjeve za jednokratnom novčanom
potporom na teret sredstava proračuna Grada Omiša za nabavu obaveznih školskih udžbenika i
pribora pod uvjetom:
a) da mjesečni prihod ne prelazi *1.663,00 kn po članu kućanstva prema evidenciji Porezne
uprave za 2013. g., ili
b) da je u kućanstvu najmanje jedan roditelj u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
kao nezaposlena osoba, a član kućanstva prima doplatak za djecu, ili
c) da je u kućanstvu troje i više djece istodobno upisano u osnovnu i/ili srednju školu, ili
d) da je dijete bez roditelja ili je roditelj nepoznat, nepoznatog prebivališta, oduzete poslovne
sposobnosti ili nesposoban za samostalan život i rad.
II.
Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) Obrazac prijave OP-ŠKU 2014-2015, uredno i u cijelosti popunjen;
b) presliku osobne iskaznice s obje strane za roditelje/staratelje;
c) potvrdu školske ustanove o upisu djece;
d) uvjerenje o nezaposlenosti roditelja ne starije od 30 dana;
e) potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2013. godinu za roditelje
f) rješenje ili zadnju uplatnicu doplatka za dijete
g) dokaz da je dijete bez roditelja za podnositelje prijave iz t.2d
h) preslik kartice tekućeg računa
Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada
Omiša, Trg kralja Tomislava 5/I, Omiš ili na službenoj internetskoj stranici Grada Omiša
(www.omis.hr).
III.
Javni poziv otvoren je do 30. rujna 2014. godine.
Zahtjevi se mogu podnijeti osobno na pisarnicu Grada Omiša ili putem pošte na adresu: Grad Omiš,
Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš.
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