
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19  ) i članka 46. Statuta Općine Podgora 

(„Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora broj: 05/09, 09/09, 03/13, 03/15, 4/18, 5/20- 

pročišćeni tekst, 14/20 i 4/21), Općinska načelnica Općine Podgora dana 29. srpnja 2021. 
godine, donijela je sljedeću  

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala 

učenicima osnovne  škole s područja Općine Podgora za školsku godinu 2021./2022.  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave 
dodatnih školskih obrazovnih materijala ( radnih bilježnica, zbirki zadataka i sl.) za učenike 
od prvog do osmog razreda osnovne škole s područja Općine Podgora za školsku godinu 

2021./2022.  

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Podgora 

i pohađaju osnovnu školu na području Općine Podgora. 

Članak 2. 

Općina Podgora sufinancirat će nabavu dodatnih  školskih obrazovnih materijala u visini: 

- 150,00 kuna za učenike od I. do IV. razreda, 

-300,00 kuna za učenike V. i VI. razreda, 

-350,00 kuna za učenike VII. i VIII. razreda. 

Članak 3. 

Za ostvarivanje prava iz članka 2. ove Odluke potrebno je da roditelji/skrbnici podnesu 
zahtjev Općini Podgora, na propisanom obrascu zahtjeva, koji je sastavni dio ove Odluke 
(PRILOG I.) 

Nije potrebno priložiti račune za nabavu dodatnih školskih obrazovnih materijala. 

Općina Podgora izvršit će uplatu roditeljima/ skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu 
za sufinanciranje. 

Rok za predaju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je 15.09.2021. godine, a zahtjevi podneseni 

nakon isteka navedenog roka, neće se razmatrati. 

Članak 4. 

Ova Odluka ne odnosi se na učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, a čiji je 
socijalni status utvrđen u evidenciji Centra za socijalnu skrb. Istima će se financirati nabava 
potrebnih dodatnih školskih obrazovnih materijala u cijelosti.  



Korisnici socijalne skrbi koji udovoljavaju materijalnim uvjetima za potpuno financiranje iz 
stavka 1. ovog članka, zahtjev za potpuno financiranje nabave dodatnih školskih obrazovnih 
materijala podnose Općini Podgora u roku iz članka 3. ove Odluke.  
 

Uz propisani obrazac zahtjeva za potpuno financiranje nabave dodatnih  školskih obrazovnih 
materijala potrebno je priložiti i: 
 

- dokaz o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi (Rješenje Centra za socijalnu skrb o 

ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili sl.), 
-računi ili ponuda knjižare kojima se dokazuje ukupni trošak nabave školskih obrazovnih 
materijala, a temeljem kojih će se izvršiti uplata novčanih sredstava korisniku. 

 

Članak 5. 

Sredstva za sufinanciranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala biti će isplaćena iz 
Proračuna Općine Podgora za 2021. godinu. 

Članak 6. 

Korisnik prava na sufinanciranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala dužan je 
izvršiti povrat uplaćenih sredstava Općini ukoliko se utvrdi da je pravo na sufinanciranje 
nabave ostvario po drugoj osnovi. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu 
Općine Podgora. 

 

KLASA:   023-06/21-01/17 

URBROJ:  2147/05-01/01-21-1 

Podgora,  29. srpnja 2021. godine 
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