REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
Klasa: 550-01/16-01/76
Urbroj: 2184/01-01/01-16-1
Trogir, 24. kolovoza 2016.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 04/13,
09/13 i 06/14), i članka 24. Odluke o socijalnoj skrbi ( ''Službeni glasnik grada Trogira'' br.
09/12 i 08/14), Gradonačelnik Grada Trogira dana 24. kolovoza 2016.g. donosi

ZAKLJUČAK

1.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć radi kupnje udžbenika za učenike iz obitelji
slabijeg imovinskog statusa koji imaju prebivalište na području Grada Trogira, a polaznici su
osnovnih škola s područja Grada Trogira u školskoj godini 2016./2017.
2. Jednokratna financijska pomoć iz točke 1. ovog Zaključka dodijeliti će se učenicima koji
su članovi obitelji čija primanja ne prelaze iznos od 1.000,00 kuna po članu obitelji ( 200 %
osnovice koju temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi određuje Vlada RH ).
3.
Jednokratna financijska pomoć za učenike članove obitelji koja ispunjava kriterij iz
točke 2. ovog Zaključka dodijeliti će se u slijedećim iznosima:
-

za učenike od 2. – 4. razreda……………………400,00 kuna
za učenike od 5. – 8. razreda……………………600,00 kuna

4.
Učenici koji su ostvarili pravo na financiranje udžbenika po bilo kojoj drugoj osnovi,
nemaju pravo na jednokratnu pomoć radi kupnje udžbenika po ovom Zaključku.
5.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć radi kupnje udžbenika iz točke
1. i 2. ovog Zaključka, potrebno je do zaključno 27. rujna 2016. godine Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti i turizam podnijeti Zahtjev za jednokratnu financijsku pomoć za nabavu
udžbenika.
Uz ispunjen Zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva,
- preslike Uvjerenja o prebivalištu za članove kućanstva koji nemaju osobnu iskaznicu ( PP
Trogir ),

-

preslike Rodnih listova za djecu,
potvrdu škole o upisu u odgovarajući razred u škol. god 2016./2017.,
potvrdu o visini prihoda obitelji ostvarenog u posljednja tri mjeseca koja prethode
mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ( potvrda o plaći, odrezak mirovine),
uvjerenje o nezaposlenosti ( izdaje HZZ) i Potvrda o podacima prijave na mirovinsko
osiguranje evidentiranim u matičnoj evidenciji ( izdaje HZMO ), ako je član nezaposlen,
preslike IBAN br. tekućeg računa

6.
Sredstva za realizaciju ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Trogira za
2014. g., Program 1205 SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100011 NAKNADE
GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI,
pozicija R0104 – Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima
7.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i
turizam.

DOSTAVITI:
- Upravni odjel za poslove Gradonačelnika
i Gradskog vijeća
- Upravni odjel za financije i javnu nabavu
- Odsjek računovodstva i izvršavanja proračuna
- Upravni odjel za društvene djelatnosti i
turizam
- Arhiva

GRADONAČELNIK:
Ante Stipčić, dipl.inž.elekt.

