
Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. 
Statuta Općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 
11/09 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2017. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

o financiranju školskih udžbenika   

učenicima sa područja Općine Bukovlje 

 

Članak.1 
 Općina Bukovlje, za školsku 2017./2018. godinu, financirati 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 
osnovne škole koji, kao i njihovi roditelji, imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bukovlje. 
 

Članak 2. 
 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, uz redovne obrasce i 
izjave, dostaviti i popis obveznih udžbenika osnovne škole koju pohađaju. 

 
Članak 3. 

 Udžbenici iz članka 1. ove odluke dati će se na korištenje, uz obvezu povrata istih Općini 
Bukovlje, nakon završetka školske godine 2017./2018.  

 
 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 korisnici udžbenika financiranih od strane Općine Bukovlje. 

 
Članak 5. 

 Zadužuje se Općinski načelnik da sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12,19/13, 137/15)  i članku 40 e. Statuta Općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - 
posavske županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) provede sve daljnje potrebne radnje radi 
provedbe ove odluke. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije» 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 
KLASA: 550-01/17-01/100 
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U Bukovlju, 10. srpnja 2017. godine 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                   Danijel Kovačević inž.građ. 


