
           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                     GRAD OMIŠ 

                   Gradonačelnik 
 

KLASA: 402-08/20-01/260          

URBROJ: 2155/01-02-20-01 

Omiš, 17. kolovoza 2020.g.  
 

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 

10/13, 1/18 i 8/18), čl. 46. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 95 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 

15/15), te Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/17, 1/18 i 

9/19) u predmetu programa socijalne skrbi, Gradonačelnik Grada Omiša dana 17. kolovoza 2020. 

godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. U namjeri da se obiteljima na području Grada Omiša olakša nabava školskih udžbenika utvrđuje 

se potreba za provedbom mjere: Pravo na novčanu potporu za nabavu školskih udžbenika za 

školsku godinu 2020./2021. iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša, putem jednokratnih 

novčanih potpora na teret sredstava proračuna Grada Omiša za 2020. 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  R0190).  
 

2. Obitelji s prebivalištem na području Grada Omiša koje u školskoj  godini 2020./2021. imaju dijete 

redovno upisano u srednju školu, a koje ne ponavlja razred, mogu podnijeti svoje zahtjeve za 

jednokratnom novčanom potporom na teret sredstava proračuna Grada Omiša za nabavu 

srednjoškolskih udžbenika. 

 

3. Novčane potpore dodjeljuju se po djetetu u slijedećim iznosima: 

 1.200,00 kn za školske udžbenike četvorogodišnjih programa, usmjerenja gimnazije 

 1.000,00 kn za školske udžbenike četvorogodišnjih programa, ostala usmjerenja 

    800,00 kn za školske udžbenike trogodišnjih programa strukovnih škola 

 

Pravo na predmetnu potporu nemaju obitelji koje su potporu za nabavu srednjoškolskih udžbenika 

ostvarile po drugim osnovama i bez obzira na iznose tako ostvarenih potpora. 

 

4. Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu ostvarivanja potpore za nabavu udžbenika za školsku 

godinu 2020./2021. objavljuje se na oglasnoj ploči, službenim mrežnim i facebook stranicama 

Grada Omiša, te na oglasnoj ploči Srednje škole „Jure Kaštelan“ Omiš.  

 

5. Roditelj-staratelj/skrbnik djeteta podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore na propisanom obrascu i 

prilaže potvrdu o redovnom upisu djeteta u srednju školu. 

 

Javni poziv otvoren je do 30. rujna 2020. godine. 

 

Obrazac zahtjeva ŠKU 2020-2021 može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Omiša 

(www.omis.hr) ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg 

kralja Tomislava 5/I, Omiš. 

 

 

http://www.omis.hr/


 

Zahtjevi se mogu podnijeti elektronskim putem na e-mail adresu: katarina.pupacic@omis.hr, 

poštanskim putem na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš i osobno na 

pisarnicu Grada Omiša 

 

Radi provođenja mjera prevencije od širenja koronavirusa, preporuka je da se preuzimanje 

obrazaca i podnošenje zahtjeva odvija elektronskim ili poštanskim putem. Ukoliko je 

zainteresirana strana u nemogućnosti preuzeti obrazac/podnositi zahtjev na jedan od 

preporučenih načina, to može učiniti osobno uz poštivanje svih propisanih epidemioloških 

mjera. 
                                                                                                                                  

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 Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Splitsko-

dalmatinske županije, Odjelom za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Ureda državne uprave 

u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Centrom za socijalnu skrb Omiš i Nadbiskupskim Caritasom 

Split radi izbjegavanja dvostrukog financiranja.   
                                                                                                                                 

 

           GRADONAČELNIK    

                                                                                                                   

                                                                                                                Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r. 

mailto:katarina.pupacic@omis.hr

