REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUKOVLJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/16-01/51
URBROJ: 2178/25-01-16-1

Bukovlje, 25. svibnja 2016.g.

Na temelju Zaključka Povjerenstva za provedbu postupka o utvrđivanju kriterija za
sufinanciranje školskih udžbenika učenicima sa područja Općine Bukovlje za škol.god.
2016/2017 godinu usvojenog na 17. sjednici Općinskog vijeća i članka 40.e. Statuta Općine

Bukovlje (»Službene vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 11/01, 04/06, 05/07,
11/09 i 08/13) općinski načelnik donosi

ODLUKU
o financiranju školskih udžbenika
učenicima sa područja Općine Bukovlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava i način financiranja udžbenika za učenike Osnovne škole sa
prebivalištem na području Općine Bukovlje za školsku godinu 2016./2017.
Članak 2.
Općina Bukovlje za školsku 2016./2017. godinu financirat će obvezne udžbenike s
pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (radnim bilježnicama), utvrđene u Planu i
programu PŠ „Bogoslav Šulek“ Vranovci, te Katalogu obveznih udžbenika u 100% iznosu za
sve učenike koji ostvaruju prava.
Članak 3.
Pravo na financiranje udžbenika ostvaruju učenici i roditelji (skrbnici) koji imaju prijavljeno
mjesto prebivališta u Općini Bukovlje najmanje 10 dana prije donošenja ove Odluke.
Učenici koji ne pohađaju PŠ „Bogoslav Šulek“ Vranovci, obvezni su dostaviti i popis
obveznih udžbenika škole koju pohađaju.
Članak 4.
Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno
ministarstvo, ne mogu biti financirani i od strane Općine Bukovlje.

Članak 5.
Za ostvarivanje prava potrebno je popuniti obrasce Zahtjeva i Izjava sa pripadajućim
dokazima o ostvarivanju prava na financiranje udžbenika i dostaviti u Ured načelnika Općine
Bukovlje.
Obrazac zahtjeva i obrasce izjava, roditelji/skrbnici mogu preuzeti u uredu Općine Bukovlje,
te na internet stranici Općine Bukovlje.
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na financiranje udžbenika je
15.06.2016.godine.
Obrasci:
1. Obrazac Zahtjeva.
2. Izjava o ne ostvarivanju prava na financiranje školskih udžbenika temeljem Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o
socijalnoj skrbi.
3. Izjava roditelja o povratu kompletnih udžbenika sa pripadajućim dopunskim nastavnim
sredstvima (radnim bilježnicama) po završetku školske 2016./2017.g. u Općinu Bukovlje.
4. Potvrda o prebivalištu roditelja/skrbnika ne starija od 30 dana ili (osobna iskaznica roditelja
/skrbnika)
5. Potvrda o prebivalištu učenika ne starija od 30 dana ili (osobna iskaznica)
6. Potvrda o upisu učenika u Osnovnu školu za 2016./2017.g.
Članak 6.
Ured načelnika objaviti će cjelokupni popis roditelja/skrbnika za učenike koji ostvaruju pravo
na financiranje udžbenika na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Bukovlje.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objaviti će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije, na internet stranici i oglasnoj ploči Općine Bukovlje.

Općinski načelnik
Davor Petrik

Obrazac Zahtjeva i Izjava u prilogu:

OBRAZAC 1
ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE UDŽBENIKA
ZA UČENIKE OŠ S PODRUČJA OPĆINE BUKOVLJE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

IME I PREZIME RODITELJA/SKRBNIKA
PODNOSITELJA
ZAHTJEVA
PREBIVALIŠTE RODITELJA/SKRBNIKA
OIB RODITELJA/SKRBNIKA
KONTAKT

RODITELJA /SKRBNIKA (telefon,
mobilni telefon)

IME I PREZIME UČENICE/UČENIKA
PREBIVALIŠTE UČENICE/UČENIKA
OIB UČENICE/UČENIKA
NAZIV ŠKOLE KOJU
UČENICA/UČENIK POHAĐA
RAZRED KOJI ĆE UČENICA/UČENIK
POHAĐATI U ŠKOLSKOJ GODINI
2016./2017
IZBORNI PREDMET
INFORMATIKA / NJEMAČKI
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Prilozi (obvezna dokumentacija koja se dostavlja zajedno sa zahtjevom za financiranje):
2. Izjava o ne ostvarivanju prava na financiranje školskih udžbenika temeljem Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o
socijalnoj skrbi.
3. Izjava roditelja o povratu kompletnih udžbenika sa pripadajućim dopunskim nastavnim
sredstvima (radnim bilježnicama) po završetku školske 2016./2017.g. u Općinu Bukovlje
4. Potvrda o prebivalištu roditelja/skrbnika ne starija od 30 dana ili (osobna iskaznica roditelja
/skrbnika)
5. Potvrda o prebivalištu učenika ne starija od 30 dana ili (osobna iskaznica)
6. Potvrda o upisu učenika u Osnovnu školu za 2016./2017.g.

OBRAZAC 2
__________________________________
(ime i prezime i OIB roditelja-skrbnika)
__________________________________
(adresa stanovanja)
U Bukovlju, ________________________
(datum)

I Z JAVA

Ja kao roditelj/skrbnik________________________________________
( ime i prezime)
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
1. Da moje dijete-djeca, štićenik-štićenici, za koje podnosim zahtjev za financiranje školskih
udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ne ostvaruju prava za financiranje
školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava temeljem drugih
propisa( Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi).
2.Sa mnom u kućanstvu žive:
Red.
broj
1.

Ime i prezime djeteta

Datum rođenja

Srodstvo

2.
3.
4.

____________________________
(potpis roditelja-skrbnika)

OBRAZAC 3
__________________________________
(ime i prezime i OIB roditelja-skrbnika)
__________________________________
(adresa stanovanja)
U Bukovlju, ________________________
(datum)

I Z JAVA

Ja kao roditelj/skrbnik________________________________________
( ime i prezime)
učenika, 1.__________________________________________ ,

___ razreda

2. __________________________________________ ,

___ razreda

3. __________________________________________ ,

___ razreda

4. __________________________________________ ,

___ razreda

( ime i prezime učenika)
koji je/su ostvario/li pravo na financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih
dopunskih nastavnih sredstava u 100% - tnom iznosu, pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću izjavljujem te se obvezujem po završetku tekuće školske godine vratiti
očuvane potpune komplete udžbenika Općini Bukovlje.

____________________________
(potpis roditelja-skrbnika)

