
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 402-03/22-01/17 

URBROJ: 2133-13-4-22-5 

Josipdol, 29. rujna 2022. 
 

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(''Narodne novine'', broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 

7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), članka 3. Programa javnih potreba u obrazovanju Općine 

Josipdol za 2022. godinu ("Glasnik Karlovačke županije", broj 57/21 i 37/22) i članka 30. Statuta 

Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine 

Josipdol na 9. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o sufinanciranju nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovnih 

škola s područja Općine Josipdol za školsku godinu 2022./2023.  
 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina novčane pomoći i način ostvarivanja 

prava na sufinanciranje nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava učenicima osnovnih 

škola s područja Općine Josipdol  za školsku  2022./2023. godinu, a koji to pravo ne ostvaruju 

po drugoj osnovi. 

 
Članak 2. 

 
Pravo na sufinanciranje nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava u školskoj 

2022./2023. 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 92.000,00 

kuna za sve učenike od 1. do VIII. razreda osnovne škole. 
 

Članak 4. 

 
(1) Kupnja dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava provodit će se na način da će 

osnovna škola provesti postupak nabave potrebitih nastavnih sredstava i opreme te ih podijeliti 

učenicima uz udžbenike. 

(2) Osnovna škola Josipdol će podnijeti zahtjev prema Općini Josipdol za nadoknadom 

sredstava. 



(3) Osnovna škola Josipdol je dužna uz zahtjev za nadoknadom sredstava dostaviti točan 

popis učenika i roditelja kojima su dodijeljena nastavna sredstava i oprema uz navođenje adrese 

prebivališta. 

 

Članak 5. 

 
Korisnik prava na sufinanciranje nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava dužan 

je izvršiti povrat uplaćenih sredstava Općini Josipdol 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 osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke 

Županije''. 
 
 

 Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                 Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


