KLASA: 551-06/22-02/4
URBROJ: 2182-9-22-1
Oklaj, 30. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 19. st.1. al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 17. stavka 1. i članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22),
članka 50. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21) te članka 4.
Programa socijalnih potreba Općine Promina u 2022. god. (Službeno glasilo Općine Promina 12/21,
7/22), te Odluke o jednokratnoj potpori za školsku opremu učenika u 2022. godini, KLASA:551-06/2202/4, URBROJ:2182-9-22-1 od 19. kolovoza 2022. godine (Službeno glasilo Općine Promina 9/22),
Općinski načelnik objavljuje:
POZIV
za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne potpore
za školsku opremu učenika u 2022. godini
Članak 1.
Jednokratna potpora za školsku opremu učenika u 2022. godini (u daljnjem tekstu: potpora) jest
novčani iznos koji se dodjeljuje za svakoga redovnog učenika osnovne i srednje škole koji ima
prebivalište na području Općine Promina ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- učenik je redovno upisan u osnovnu Područnu školu Antuna Mihanovića Petropoljskog u Oklaju ili
srednju školu u školskoj godini 2022./2023.
- na dan podnošenja zahtjeva učenik ima prebivalište na području Općine Promina;
- punoljetni članovi zajedničkog kućanstva učenika na dan podnošenja zahtjeva nemaju nepodmirenih
dospjelih dugovanja prema Općini Promina niti pravnim osobama u njenom vlasništvu;
- uz zahtjev je dostavljena potpuna dokumentacija iz točke 4. ovog poziva.
Članak 2.
Potpora iznosi 1.000,00 kn po učeniku.
Članak 3.
Zahtjev za isplatu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina, na obrascu koji
je u prilogu ovog Poziva, neposredno ili poštom na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303

OKLAJ, s naznakom „Zahtjev za isplatu potpore za školsku opremu učenika“, najkasnije do 29. rujna
2022. godine.
Članak 4.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
➢ kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika;
➢ kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja, posvojitelja ili skrbnika);
➢ presliku rodnog lista (ili dokumenta iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva posvojitelj ili skrbnik
učenika);
➢ potvrdu osnovne ili srednje škole o redovnom upisu učenika u osnovnu Područnu školu Antuna
Mihanovića Petropoljskog u Oklaju ili srednju školu u školskoj godini 2022./2023.;
➢ izjavu podnositelja zahtjeva o članovima zajedničkog kućanstva na obrascu koji je u prilogu ovog
poziva;
➢ dokaz da podnositelj zahtjeva ni drugi punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nemaju dospjelog
duga prema Općini Promina (potvrda Jedinstvenog upravnog odjela – ured financijskoračunovodstvenih poslova) ni pravnim osobama u njenom vlasništvu (potvrda EKO-Promina d.o.o.);
➢ podatak o žiro računu (IBAN) podnositelja zahtjeva (ili učenika).
Jedinstveni upravni odjel može tražiti i druge dokaze, ukoliko se za to ukaže potreba.
Članak 5.
Nakon isteka roka za dostavu zahtjeva utvrdit će se popis učenika koji ispunjavaju uvjete za dodjelu
potpore.
Zaključak, s popisom učenika iz prethodnog stavka, objavit će se na mrežnim stranicama Općine
Promina www.promina.hr u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Protiv zaključka iz stavka 1. ove točke može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana
od dana objave.
O podnijetom prigovoru načelnik će donijeti odluku u roku 8 dana od dana zaprimanja.
Članak 6.
Potpora će se isplatiti na žiro račun roditelja/posvojitelja/skrbnika/učenika naznačen u zahtjevu, u
roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Općinski načelnik:
Tihomir Budanko

