SLUŽBENE NOVINE

Petak, 28. rujna 2001.

Stranica 1481 — broj 22

Grad Kraljevica
17.

18.

Temeljem odredbi članka 44. Statuta Grada Kraljevice
(»Službene novine« broj 16/97) i članka 5. Poslovnika o
radu (»Službene novine« broj 18/97.), Gradsko poglavar
stvo, na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2001. godine
donosi

Temeljem odredbi članka 44. Statuta Grada Kraljevice
(»Službene novine« broj 16/97) i članka 5. Poslovnika o
radu (»Službene novine« broj 18/97), Gradsko poglavarstvo,
na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2001. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima financiranja prijevoza učenika srednjih
škola u školskoj 2001/2002. godini

ODLUKU
o uvjetima za financiranje marende učenika u
školskoj 2001/2002. godini

Članak 1.

Članak 1.

Učenici Grada Kraljevice koji pohađaju srednju školu u
Rijeci ili Crikvenici oslobađaju se plaćanja prijevoza u šk.
2001/2002. godini pod uvjetom da roditelji (staratelji) ispu
njavaju jedan od uvjeta:

Učenici osnovne škole Grada Kraljevice oslobađaju se
plaćanja marende u školskoj 2001/2002. godini pod uvjetom
da roditelji (staratelji) ispunjavaju jedan od uvjeta:

A. SOCIJALNI UVJET:
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem rješenja
Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje jedno od prava
a) pravo na pomoć uzdržavanja
b) pravo na doplatak za pomoć i njegu
B. UVJETI PRIHODA:
Korisnik s mjesečnim prihodom do:
- 1.800,00 kn dvočlana obitelj
-š 2.200,00 kn tročlana obitelj
- 2.600,00 kn četveročlana obitelj
Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za
svakog daljnjeg člana povećava se za 500,00 kn.
Prihodom se smatraju sva novčana sredstva koja obitelj
ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine i si.
Članak 2.

A. Socijalni uvjeti:
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja
Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje jedno od prava:
a) pravo na pomoć uzdržavanja
b) pravo na doplatak za pomoć i njegu
B. Uvjeti prihoda:
Korisnik s mjesečnim prihodom do
-1.800,00 kn dvočlana obitelj
- 2.200,00 kn tročlana obitelj
- 2.600,00 kn četveročlana obitelj
Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za
svakog daljnjeg člana povećava se za 500,00 kn.
Prihodom se smatraju sva novčana sredstva koja obitelj
ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine i si.
Članak 2.

Roditeljima koji ispunjavaju jedan od navedenih uvjeta iz
članka 1. Grad plaća školsku marendu djeci u punom izno
su.
Dokumentacija (zahtjev, rješenje Centra, potvrda o pri
hodima domaćinstva) dostavlja se Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Kraljevice na početku tekuće školske godine.
Pravo na oslobađanje iz članka 1. utvrđuje se rješenjem
kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel.

Roditeljima koji ispunjavaju jedan od navedenih uvjeta iz
članka 1. grad plaća školsku marendu djeci u punom iznosu.
Dokumentacija (zahtjev, rješenje Centra, potvrda o pri
hodu domaćinstva) dostavlja se Jedinstvenom upravnom
odjelu - resor zdravstva i socijalne skrbi Grada Kraljevice
na početku tekuće školske godine.
Pravo na oslobađanje iz članka 1. utvrđuje se rješenjem
kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 3.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-2/01-01/05
Ur. br.: 2170-08-01-01-03
Kraljevica, 12. rujna 2001.

Klasa: 011-02/01-01/05
Ur. br.: 2170-08-01-01-02
Kraljevica, 12. rujna 2001.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Gojko Gudač, v. r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Gojko Gudač, v. r.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 14821— broj 22

ODLUKU
opravu,na besplatno korištenje mlijeka za
dojenčad u 2001. i 2002. godini

19.
Temeljem odredbi članka 44. Statuta Grada Kraljevice
(»Službene novine« broj 16/97) Gradsko poglavarstvo, na
sjednici održanoj dana IZ rujna 2001. godine donosi
ODLUKU
o uvjetima za financiranje školskih udžbenika
učenika u školskoj 2001/2002. godini
Članak 1.
Učenici osnovne i srednje škole Grada Kraljevice imaju
pravo na besplatne udžbenike pod uvjetom da roditelji (sta
ratelj) ispunjavaju jedan od uvjeta:
;

A. Socijalni uvjeti:
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja
Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje jedno od prava:
a) pravo na pomoć uzdržavanja
b) pravo na doplatak za pomoć i njegu
;

B. Uvjeti prihoda:
Korisnik s mjesečnim prihodom do:
-1.800,00 kn dvočlana obitelj
•
- 2.200,00 kn tročlana obitelj,
- 2.600,00 kn četveročlana obitelj
Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za
svakog daljnjeg člana povećava se za 500,00 kuna.
Prihodom se smatraju sva novčana sredstva koja obitelj
ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine i si.
Članak 2.
Pravo iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice.
Už zahtjev prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:
1. Potvrdu ili Rješenje Centra zđ socijalnu skrb
2. potvrdu škole
3. potvrdu o primanjima svih članova domaćinstva i uvje
renje o porezu
Članaka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske župani

je.

•'••;'•

Petak, 28. rujna 2001.

,

Klasa: 011-02/01-01/05
Ur. br.: 2170-08-01-01-04
Kraljevica, 12. rujna 2001.
Predsjednik
- Poglavarstva
Gojko Gudač dipl. ing., v. r.

20.
Temeljem odredbi članka 44. Statuta Grada Kraljevice
(»Službene novine« broj 16/97) Gradsko poglavarstvo, na
3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2001. godine donosi

Članak 1.
Pravo na besplatno korištenje mlijeka za prehranu dojen
čadi imaju roditelji s prebivalištem na području Grada Kra
ljevice ( u nastavku: Gr^d), za djecu staru do 6 mjeseci.'
Pravo iz stavka 1. 6vog članka mogu ostvarili umjesto ro
ditelja osobe koje su po Zakonu dužne uzdržavati dijete, po
uvjetima iz ove Odluke.
Članak 2.
Pravo na besplatno korištenje mlijeka može se ostvariti
pod jednim od uvjeta:
A. SOCIJALNI UVJETI
a) da je netko od članova domaćinstva djeteta korisnik
pomoći za uzdržavanje
b) da je netko od članova djetetova domaćinstva korisnik
doplatka za pomoć i njegu u kući
B. MEDICINSKI UVJETI:
a) ako je korištenje mlijeka potrebno zbog medicinskih
indikacija
C. IMOVINSKI CENZUS (prihodi obiteljskog domaćin
stva u prethodna tri mjeseca):
a) dvočlano domaćinstvo
- do 1.800,00 kn mjesečno
b) tročlano domaćinstvo
- do 2.20Č,00 kn mjesečno
c) četveročlano domaćinstvo - do 2.600,00 kn mjesečno
d) domaćinstvo s više od 4 člana - cenzus prihoda za
svakog daljnjeg člana
povećava se za 500,00 kuna
Članak 3.
Pravo iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice.
Uz zahtjev prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:
1. rodni list (za sve grupe uvjeta iz čl. 2)
2. potvrdu ili rješenje Centra za socijalnu skrb (za uvjete
iz čl. 2. toč. A 1, 2 i 3)
3. uputnicu liječnika, specijaliste pedijatra (za uvjet iz čl.
2 toč. B)
4. potvrdu o primanjima svih članova domaćinstva i uvje
renja o porezu (za uvjet iz čl. 2. toč. A i C)
Članak 4.
OVa Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske župani
je.
Klasa: 011-02/01-01/05
Ur. br.: 2170-08-01-01-01
Kraljevica, 12. rujna 2001.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Gojko Gudač, v. r.

