REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 402-01/17-01/136
Urbroj: 2175/01-03-17-1
Sinj, 05. rujna 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 53.
Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 2/13), i članka 12. Pravilnika o socijalnoj
skrbi Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 5/10, 2/14, 3/14, 1/15), Gradonačelnica Grada
Sinja, Kristina Križanac, struč.spec.oec., dana 05. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o ostvarivanju prava na pomoć i isplatu jednokratne gotovinske novčane naknade
za kupnju školskih udžbenika

Članak 1.
Grad Sinj će u školskoj godini 2017./2018. dodijeliti financijsku pomoć - jednokratnu
gotovinsku novčanu naknadu za kupnju školskih udžbenika, roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih
škola od 2. do 8. razreda s prebivalištem na području Grada Sinja te učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Grada Sinja, sve u skladu s odredbama ove Odluke.
Financijsku pomoć za kupnju udžbenika roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola
1. razreda s prebivalištem na području Grada Sinja osigurat će Splitsko-dalmatinska županija u skladu
sa svojim aktima, te se na njih ne odnose odredbe ove Odluke.
Članak 2.
Grad Sinj će u školskoj godini 2017./2018. dodijeliti financijsku pomoć - jednokratnu
gotovinsku novčanu naknadu za kupnju školskih udžbenika u iznosu prosječne cijene kompleta
obveznih udžbenika, roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola od 2. do 8. razreda s
prebivalištem na području Grada Sinja, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Financijska pomoć iz stavka 1. ovog članka iznosi:
-

za drugi razred osnovne škole 600,oo kuna,
za treći razred osnovne škole 601,oo kuna,
za četvrti razred osnovne škole 616,oo kuna,
za peti razred osnovne škole 1136,oo kuna,
za šesti razred osnovne škole 1190,oo kuna,
za sedmi razred osnovne škole 1273,oo kuna,
za osmi razred osnovne škole 1273,oo kuna.

Roditelji i skrbnici učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola s prebivalištem na području
Grada Sinja, koji pravo na novčanu naknadu za kupnju obveznih udžbenika ostvaruju po drugoj
osnovi u iznosu manjem od utvrđenog, imaju pravo na nadoknadu razlike do utvrđenog iznosa za
obvezne udžbenike.

Članak 3.
Za ostvarivanje prava na financijsku pomoć iz članka 2. ove Odluke potrebno je do 29. rujna
2017. godine, Gradu Sinju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć - jednokratnu gotovinsku
novčanu naknadu za kupnju školskih udžbenika.
Uz ispunjen Zahtjev potrebno je priložiti slijedeće dokaze:
-

preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu - za roditelja/skrbnika podnositelja
zahtjeva,
preslika rodnog lista za djecu koja se školuju,
dokaz o pravu na besplatne obvezne udžbenike po drugoj osnovi (HRVI, ZMN i dr.).

Roditelji i skrbnici učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola s prebivalištem na području Grada
Sinja, koji su Gradu Sinju do dana stupanja na snagu ove Odluke već podnijeli Zahtjev za ostvarivanje
prava na pomoć za kupnju udžbenika, nisu obvezni podnositi novi Zahtjev, nego će kao i svi ostali
podnositelji zahtjeva prilikom preuzimanja novčane naknade potpisati Izjavu da ne ostvaruju pravo
na novčanu naknadu za kupnju obveznih udžbenika po drugoj osnovi.

Članak 4.
Grad Sinj će sufinancirati kupnju školskih udžbenika u školskoj godini 2017/2018, te dodijeliti
financijsku pomoć - jednokratnu gotovinsku novčanu naknadu, roditeljima i skrbnicima učenika
srednjih škola s prebivalištem na području Grada Sinja, kojima prihod po članu obitelji ne prelazi
1.200,oo kuna mjesečno, odnosno 1.500,oo kuna mjesečno za učenike iz obitelji sa četvero i više
djece na redovnom školovanju, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Ova pomoć isplaćivati će se na temelju Odluke Socijalnog vijeća.

Članak 5.
Za ostvarivanje prava na financijsku pomoć iz članka 4. ove Odluke potrebno je do 29. rujna
2017. godine, Gradu Sinju podnijeti zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje školskih
udžbenika.
Uz ispunjen Zahtjev potrebno je priložiti slijedeće dokaze:
-

preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu - za oba roditelja/skrbnika;
potvrde o primanjima za prethodni mjesec – za sve članove kućanstva;
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – za nezaposlene članove kućanstva ;
potvrde o upisu u srednju školu;
preslika rodnog lista za djecu koja se ne školuju.

Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za financiranje i sufinanciranje kupnje udžbenika
učenicima od 2. do 8. razreda osnovnih škola osigurana su u Razdjelu 1. Proračuna Grada Sinja za
2017. godinu, u Programu 1005-Školstvo, Aktivnost 100502, na poziciji 57.
Sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima
srednjih škola osigurana su u Razdjelu 1. Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu, u Programu 1006Socijalna skrb, Aktivnost 100603, na poziciji 60.

Članak 7.
Za provođenje ove odluke zadužuju se Ured Grada, Grada Sinja i Upravni odjel za financije
Grada Sinja.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Zaključak o ostvarivanju prava na
pomoć za financiranje kupnje obveznih udžbenika učenicima od 2. do 8. razreda osnovnih škola i
sufinanciranje kupnje obveznih udžbenika učenicima srednjih škola za 2017./2018. školsku godinu
KLASA: 402-01/17-01/20, URBROJ: 2175/01-03-17-1 od 25. kolovoza 2017.g. („Službeni glasnik“
Grada Sinja br. 9/17).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu 06. rujna 2017. godine i objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Sinja“.
Gradonačelnica:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.

