REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/16-01/01
URBROJ: 2155/01-02-16-1
Omiš, 19. srpnja 2016.g.
Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13), čl. 46. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te čl. 95
Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15), u predmetu programa socijalne skrbi,
Gradonačelnik Grada Omiša dana 19. srpnja 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
1. U namjeri da se socijalno potrebnim obiteljima na području Grada Omiša olakša nabava
obaveznih školskih udžbenika utvrđuje se potreba za provedbom mjere: Potpore za nabavu
obaveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2016/2017 iz Pravila o provedbi Programa
socijalne skrbi Grada Omiša, putem jednokratnih novčanih potpora na teret sredstava proračuna
Grada Omiša za 2016. godinu, u Razdjelu 03 - Upravni odjel za gospodarstvo i društvene
djelatnosti/Glava 01 - Program 1016 - Socijalna skrb, Aktivnost A316002 – Potpore i pomoći
pojedincima, obiteljima i udrugama, Pomoć obiteljima i kućanstvima (konto 37212 R0186).
2. Obitelji s prebivalištem na području Grada Omiša koje u školskoj godini 2016/2017 imaju dijete
upisano u osnovnu i/ili srednju školu, a koje ne ponavlja razred, mogu podnijeti svoje zahtjeve za
jednokratnom novčanom potporom na teret sredstava proračuna Grada Omiša za nabavu
obaveznih školskih udžbenika pod uvjetom:
a) da mjesečni prihod ne prelazi *2.000,00 kn po članu kućanstva prema evidenciji Porezne
uprave za 2015. g., ili
b) da je u kućanstvu troje i više djece istodobno upisano u osnovnu i/ili srednju školu, ili
c) da je dijete bez roditelja ili je roditelj nepoznat, nepoznatog prebivališta, oduzete poslovne
sposobnosti ili nesposoban za samostalan život i rad.
3. Potpore se daju po djetetu u slijedećim iznosima:
 300,00 kn za obavezne školske udžbenike od 1. – 4. razreda osnovne škole;
 500,00 kn za obavezne školske udžbenike od 5. – 8. razreda osnovne škole;
 700,00 kn za obavezne školske udžbenike od 1. – 4./5. razreda srednje škole.
Za dijete bez roditelja potpora se uvećava za 25% navedenog iznosa.
Pravo na predmetnu potporu nemaju obitelji koje su potporu za nabavu školskih udžbenika za
školsku godinu 2016./2017. ostvarile po drugim osnovama i bez obzira na iznose tako ostvarenih
potpora.
Planirana visina potpore će se uskladiti s rezultatima javnog poziva, a s obzirom na osigurana
proračunska sredstva.
4. Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu ostvarivanja potpore za nabavu obaveznih školskih
udžbenika za školsku godinu 2016./2017. objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim internetskim
stranicama Grada Omiša, te na oglasnim pločama osnovnih i srednje škole na području Grada
Omiša. Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljuje se u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“.

5. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) obrazac prijave OP-ŠKU 2016-2017, uredno i u cijelosti popunjen;
b) presliku osobne iskaznice s obje strane za roditelje/staratelje - u slučaju razvedenih roditelja:
dokaz o povjeravanju skrbi nad djetetom u korist podnositelja zahtjeva; u slučaju nevjenčanih
roditelja: dokaz o istom prebivalištu; u slučaju starateljstva: dokaz o starateljstvu
c) potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2015. godinu za roditelje/staratelje
d) dokaz da je dijete bez roditelja za podnositelje prijave iz točke 2c (rodni list djeteta, smrtni list
roditelja i drugi dokazi vezani za nepoznato prebivalište, oduzetu poslovnu sposobnosti ili
nesposobnost za samostalni život i rad)
e) presliku kartice tekućeg računa - u slučaju zaštićenog tekućeg računa dostaviti potvrdu FINA-e
da će primitak ove socijalne potpore biti izuzet od ovrhe
Ostalo:
f) potvrdu školske ustanove o upisu djece u osnovnu školu ishodit će Grad Omiš po isteku
roka za podnošenje zahtjeva
g) potvrdu školske ustanove o upisu djece u srednje škole, podnositelji zahtjeva dužni su
dostaviti najkasnije do početka školske godine 2016./2017.
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).
Svaki podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite podatke, te dostaviti potrebnu dokumentaciju na
prethodno opisan način. U suprotnom, njegov zahtjev bit će odbijen kao nepotpun.
Javni poziv otvoren je do 15. kolovoza 2016. godine.
Zahtjevi se mogu podnijeti osobno na pisarnicu Grada Omiša ili putem pošte na adresu: Grad
Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš.
6. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša izvršit će isplate prema prethodnim točkama
ovog zaključka jednokratno putem tekućeg računa u korist svakog odobrenog podnositelja
zahtjeva.
7. Grad Omiš će razmijeniti podatke s Odjelom za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Centrom za socijalnu skrb Omiš i
Nadbiskupskim Caritasom Split o korisnicima potpora za nabavu obaveznih školskih udžbenika za
školsku godinu 2016./2017. radi izbjegavanja dvostrukog financiranja.
GRADONAČELNIK
dr. sc. Ivan Kovačić, v.r.

