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Na temelju članka 47. Statuta Općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije« broj 3/18 ) općinski načelnik donosi  

 

 

O D L U K U 

o financiranju pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava   

učenicima s područja Općine Bukovlje 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju prava i način financiranja pripadajućih dopunskih nastavnih 

sredstava za učenike Osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Bukovlje za školsku 

godinu 2021./2022. 

 

Članak 2. 

Općina Bukovlje za školsku 2021./2022. godinu financirat 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 koji ostvaruju prava. 

 

Učenici koji ne pohađaju PŠ „Bogoslav Šulek“ Vranovci, obvezni su dostaviti i popis 

obveznih pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava  škole koju pohađaju. 

 

Članak 3. 

Pravo na financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava  ostvaruju učenici i roditelji 

(skrbnici) koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta  u Općini Bukovlje najmanje 10 dana 

prije donošenja ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Za ostvarivanje prava potrebno je popuniti  Zahtjeva  sa pripadajućim dokazima o 

ostvarivanju prava na financiranje udžbenika i dostaviti u Jedinstveni upravni odjel  Općine 

Bukovlje.  

Obrazac zahtjeva roditelji/skrbnici mogu preuzeti u Općini Bukovlje, te na internet  stranici 

Općine Bukovlje. 

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na financiranje pripadajući dopunskih 

nastavnih sredstava (radne bilježnice) 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) 

 

 

Članak 6. 

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

pravo na financiranje pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava na oglasnoj ploči i  internet 

stranici Općine Bukovlje.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine 

Bukovlje i na web stranici Općine Bukovlje. 

 

  

 

  

 

 Općinski načelnik 

      Davor Petrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


