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Na temelju članka 41. stavka 3. al.6., u vezi s člankom 15. st.1. al.3. Statuta Općine Promina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/09, 09/10, 5/11, 03/13 i 8/13) te članka 11. Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Promina za 2016. god. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 

1/16) Općinski načelnik donosi 

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na jednokratnu potporu za školsku opremu učenika u 2016. god.  

 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu za nabavu školske 

opreme učenika osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Promina za 2016. god., 
visina potpore i način njezina ostvarivanja. 
 

Članak 2. 
Pravo na potporu ostvaruje jedan od roditelja za svako dijete koje je redovno upisano u osnovnu ili 

srednju školu pod sljedećim uvjetima: 
- roditelji djeteta, državljani Republike Hrvatske, u trenutku podnošenja zahtjeva moraju imati 

prijavljeno prebivalište na području Općine Promina 
- ukoliko je jedan od roditelja stranac, u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati prijavljen stalni 

boravak na području Općine Promina 
- dijete/djeca za koje se podnosi zahtjev u trenutku podnošenja moraju imati prebivalište na 

području Općine Promina 
- dijete/djeca za koju se podnosi zahtjev u trenutku podnošenja zahtjeva moraju biti redovno 

upisani u osnovnu ili srednju školu 
- roditelj/roditelji ni drugi punoljetni članovi zajedničkog kućanstva djeteta/djece za koju se podnosi 

zahtjev u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne smiju imati nepodmirenih dospjelih 
dugovanja prema RH, Općini Promina ni pravnim osobama u njenom vlasništvu. 

 
Članak 3. 



Zahtjev za ostvarivanje prava na potporu podnosi se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Promina najkasnije do 12. rujna 2016. god. 
 

Članak 4. 
Visina potpore iznosi 500,00 kn po djetetu. 

 
Članak 5. 

Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se najkasnije do 30. rujna 2016. god. na žiro račun 
jednog od roditelja, naznačenog u zahtjevu. 
 

Članak 6. 
Postupak za ostvarivanje naknade pokreće se na zahtjev roditelja, s priloženom potrebnom 

dokumentacijom: 
- preslike rodnog lista za dijete/djecu za koje se traži potpora 
- uvjerenja o prebivalištu/preslika osobne iskaznice za dijete/djecu za koje se traži potpora 
- kopije osobnih iskaznica oba roditelja/ kopije osobne iskaznice za samohranog roditelja ili 

uvjerenja o prebivalištu/stalnom boravku za stranca na području Općine Promina 
- potvrde o redovnom upisu u osnovnu/srednju školu za dijete/djecu za koje se traži potpora 
- izjava o zajedničkom kućanstvu 
- potvrde da roditelji djeteta/djece ni drugi punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nemaju 

dospjelih dugovanja prema RH (potvrda porezne uprave za svakog roditelja i punoljetnog člana 
kućanstva) 

- potvrde da roditelji djeteta/djece ni drugi punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nemaju 
dospjelih dugovanja prema Općini Promina (potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Promina, (ured financijsko-računovodstvenih poslova) za svakog roditelja i punoljetnog člana 
zajedničkog kućanstva 

- potvrde da roditelji djeteta/djece ni drugi punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nemaju 
dospjelih dugovanja prema trgovačkom društvu EKO Promina d.o.o. (potvrda EKO Promina 
d.o.o. za svakog roditelja i punoljetnog člana zajedničkog kućanstva) 

- preslike žiro računa (IBAN) jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata potpore. 
Jedinstveni upravni odjel može tražiti i druge dokaze, ukoliko se za to ukaže potreba. 

 
Članak 7. 

Jedinstveni upravni odjel zaključkom utvrđuje popis djece za koju su ispunjeni uvjeti za isplatu 
potpore. Zaključak će se objaviti na web stranicama Općine Promina u roku 8 dana od isteka roka za 
podnošenje zahtjeva. 
 

Članak 8. 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Promina, na kontu 3721 – 

naknade građanima i kućanstvima, pozicija R033-1 – pomoć za školsku opremu učenika. 
 

Članak 9. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Općine 

Promina www.promina.hr i u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 
 
 

Općinski načelnik 

Tihomir Budanko 

http://www.promina.hr/

