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Temeljem  članka 30. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 12/2021), 
Općinsko vijeće Općine Josipdol na 24. sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o sufinanciranju udžbenika i ostale školske  

opreme za učenike osnovnih škola s područja 
Općine Josipdol za školsku  2020./2021. godinu 

 
 
Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava 
na sufinanciranje nabave udžbenika i ostale školske opreme učenicima osnovnih škola s 
područja Općine Josipdol  za školsku  2020./2021. godinu, a koji to pravo ne ostvaruju po 
drugoj osnovi. 
 
Članak 2. 
 
Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i ostale školske opreme u školskoj 2020./2021. 
godini imaju svi učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine 
Josipdol na dan podnošenja zahtjeva, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. 
 
Članak 3. 
 
Visina novčane pomoći za nabavu udžbenika i ostale školske opreme iznosi 400,00 kuna 
(četiristotinekunainulalipa) za učenike od I. do IV. razreda, odnosno 600,00 kuna 
(šeststotinakunainulalipa) za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole. 
 
Članak 4. 
 
Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke potrebno je da roditelji/skrbnici podnesu zahtjev 
Općini Josipdol, na propisanom obrascu zahtjeva. Uz propisani obrazac zahtjeva iz stavka 1. 
ovog članka, roditelji/skrbnici dužni su dostaviti presliku učeničke knjižice ili potvrdu škole o 
upisu djeteta u novu školsku godinu, na kojoj je naznačen razred koji učenik/ca pohađa, u 
svrhu utvrđenja prava iz članka 3. ove Odluke. Uz zahtjev je potrebno priložiti račune za 
nabavu udžbenika i ostale školske opreme (radne bilježnice i školski pribor). 
Rok za predaju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je 15.10.2021. godine, a zahtjevi podneseni 
nakon isteka navedenog roka, neće se razmatrati.  
O zahtjevu se odlučuje rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela  u upravnom postupku. 



Članak 5.  
 
Korisnik prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme dužan je 
izvršiti povrat uplaćenih sredstava Općini ukoliko se utvrdi da je pravo na sufinanciranje nabave 
školskih udžbenika i ostale školske opreme ostvario po drugoj osnovi. 
 
 
Članak 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 
Županije“ i na službenoj stranici Općine Josipdol, www.josipdol.hr. 
 
 
 

PREDSJEDNIK: 
 

Josip Vukelić  


