REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/15-01/04
URBROJ: 2155/01-02-15-2
Omiš, 30. rujna 2015.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Sluţbeni glasnik Grada Omiša br.4/09, 9/10, 2/13 i
10/13) i čl. 4. Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim
potrebama, Klasa: 604-01/15-01/04, Ur.br.: 2155/01-02-15-1 od 29. rujna 2015.g., u predmetu socijalnog
programa gradonačelnik Grada Omiša raspisuje
NA T J E Č A J
za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2015./2016.
Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2015./2016. dodjeljuje 18 potpora redovnim srednjoškolskim
učenicima i 18 potpora redovnim studentima dodiplomskih studija slabijeg imovnog stanja te potreban broj
potpora osobama s posebnim potrebama.
Visina mjesečne potpore za učenike je *500,00 kn, a za studente *700,00 kn.
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti drţavljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju
prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji ţive u obitelji čiji je mjesečni prosjek
oporezivih primanja u prethodnoj godini po članu kućanstva iznosi do 1.330,40 kn kao i potpuno slijepe,
gluhonijeme ili nepokretne osobe te osobe bez oba roditelja bez obzira na prihode.
Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe, te one
koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.
Pristupnici za dodjelu potpora svoje prijave podnose do 31. listopada 2015. g. na adresu: Grad Omiš,
Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom “potpore za oteţane uvjete školovanja”.
Prijava na propisanom obrascu sadrţi:
- ime i prezime te adresu pristupnika;
- potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika:
- broj IBAN računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena potpora;
- izjave:
a) da prihvaća sva prava i obveze iz vaţećih Pravila o dodjeli novčanih potpora;
b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu;
c) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik traţene isprave;
- priloge:
a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;
b) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih
pet godina prema danu objave natječaja;
c) sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101);
d) potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu godinu svih članova kućanstva;
e) preslike nalaza ovlaštenog tijela vještačenja za potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe;
f) preslike smrtnih listova za roditelje kao dokaz o samohranosti.
Obrazac Prijave moţe se preuzeti u sjedištu Grada Omiša ili na njegovoj sluţbenoj internetskoj stranici
www.omis.hr. Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Omiša prema listi prvenstva o čemu će
pristupnici biti obaviješteni pisanim putem.
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