
   

              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA BUKOVLJE 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Bukovlje, 30. lipnja 2021. godine  

 

 
OBAVIJEST 

o podnošenju zahtjeva za financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava 

učenicima s područja Oopćine Bukovlje 

  

Općina Bukovlje, za školsku 2021./2022. godinu, financirati će pripadajuća dopunska nastavna 

sredstva (radne bilježnice i sl.), 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. 

 

 Pravo na financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici i roditelji 

(skrbnici) koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta  u općini Bukovlje sa 21.6.2021. godine.  

 Učenici koji ne pohađaju PŠ „Bogoslav Šulek“ Vranovci, obvezni su, uz redovne obrasce i 

izjave, dostaviti i popis pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava osnovne škole koju pohađaju. 

 

 Pripadajuća dopunska nastavna sredstava iz članka 1. ove odluke dati će se na korištenje, uz 

obvezu povrata istih Općini Bukovlje, nakon završetka školske godine 2021./2022.  

 

 Za ostvarivanje prava potrebno je popuniti obrasce Zahtjeva i Izjava sa pripadajućim dokazima 

o ostvarivanju prava na financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava i dostaviti u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje.  

Obrazac zahtjeva i obrasce izjava, roditelji/skrbnici mogu preuzeti u Općini Bukovlje, te na internet  

stranici Općine Bukovlje. 

 

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na financiranje udžbenika je od 5. srpnja – 

16. srpnja 2021. godine  

 

Obrasci: 

 

1. Obrazac Zahtjeva. 

2. Potvrda o prebivalištu /boravištu roditelja/skrbnika (osobna iskaznica roditelja /skrbnika)  

3. Potvrda o prebivalištu/boravištu učenika ili (osobna iskaznica) 

 

Općina Bukovlje objaviti će cjelokupni popis roditelja/skrbnika za učenike koji ostvaruju pravo na 

financiranje udžbenika na oglasnoj ploči i  internet stranici Općine Bukovlje.  

 

Obrazac Zahtjeva mogu se podići u Općini Bukovlje ili na Internet stranici općine. 

 

  
  Općinski načelnik  

       Davor Petrik  



   

 

 

OBRAZAC  1 

 

 

 

 

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA 

ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE BUKOVLJE 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. 

 

 
 

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 

2021./2022. 

 

 

IZBORNI PREDMET  

INFORMATIKA / NJEMAČKI 

 

 

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 
 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

 
 

 

Prilozi (obvezna dokumentacija koja se dostavlja zajedno sa zahtjevom za financiranje):  

1. Zahtjev za financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima s područja 

Općine Bukovlje  

2. Potvrda o prebivalištu /boravištu roditelja/skrbnika ili (osobna iskaznica roditelja/skrbnika)  

3. Potvrda o prebivalištu /boravištu učenika ili (osobna iskaznica) 

 

 


