
 

IZVOD IZ  

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OMIŠA 

(Službeni glasnik br. 2/23) 

 

 

 

7. Pravo na novčanu naknadu kućanstvima s blizancima, troje i više djece te  

kućanstvima čije dijete nije ostvarilo upis u programe predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Grada Omiša 

 

Članak 21. 

 

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju: 

A. kućanstva s blizancima, troje i više djece, koji su korisnici roditeljskog dopusta ili 

roditeljski dopust koriste u okviru prava na rad s polovicom punog radnog vremena, a 

koja dijete od navršene prve godine života nisu upisala u programe predškolskog odgoja 

i obrazovanja na području Grada Omiša 

B. kućanstva koja za djecu s navršenom prvom godinom života do navršene četvrte godine 

života, zbog manjka kapaciteta, nisu ostvarila upis u programe predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Grada Omiša 

 

Pravo na naknadu istom kućanstvu utvrđuje se za svaku pedagošku godinu i isplaćuje na 

mjesečnoj razini u iznosu od 200,00 eura po djetetu.  

Kućanstvo može ostvarivati uzastopno pravo za isto dijete tijekom više pedagoških godina 

pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno za vrijeme trajanja 

roditeljskog dopusta ili roditeljskog dopusta uz rad s polovicom punog radnog vremena ili do 

kraja pedagoške godine u kojoj dijete navršava četvrtu godinu života. 

Ukoliko u kućanstvu postoji više djece koja ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava po bilo 

kojoj osnovi, sva djeca mogu ostvarivati pravo. U tom slučaju kućanstvo podnosi pojedinačan 

zahtjev za svako dijete. Prava se ne mogu kumulirati, tako da jedno dijete ne može ostvarivati 

pravo na naknadu po obje osnove. 

 

Zahtjev za ostvarivanjem prava na naknadu moguće je podnijeti bilo kada tijekom pedagoške 

godine, a najranije od navršene prve godine djetetova života, uz kojeg se dostavlja: 

 

- potvrda da korisnik naknade ima prebivalište na području Grada Omiša  

- rodne listove za svu djecu u kućanstvu 

- dodatno pod A. 

• potvrda ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Omiša 

da dijete nije upisano u programe 

• rješenje o korištenju roditeljskog dopusta ili roditeljskog dopusta u okviru 

prava na  rad s polovicom radnog vremena  

- dodatno pod B.  

• potvrda ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Omiša 

da je kućanstvo u pedagoškoj godini podnijelo potpun zahtjev za upis djeteta 

u programe te ostvarilo minimalno 60 bodova, ali je dijete ostalo neupisano.  

 

 

* * * 


