
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 

152/14., 99/15., 52/16, 16/17. i 130/17.), članka 22. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/14., 23/16., 4/18. i 25/18.) i članka 31. Statuta 

Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i 1/18.), 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 18. lipnja  2019. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

 sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih  

sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu školu za 2019/2020. godinu 

za učenike sa područja Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 

troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu 

školu za 2019/2020. godinu za učenike sa područja Općine Vrpolje 

Članak 2. 

 Pod dopunskim i pomoćnim nastavnim sredstvima podrazumijevaju se radne bilježnice, 

zbirke zadataka, kutije za tehnički, likovna mapa, atlasi i udžbenici izbornih predmeta, a pod ostalim 

školskim priborom podrazumijevaju se bilježnice za pisanje, školske torbe, pernice, pribor za pisanje, 

likovni pribor, geometrijski pribor, kalkulatori, omoti, oprema za tjelesni odgoj i preobuća. 

Članak 3. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih 

nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su: 

- prebivalište na području Općine Vrpolje 

- pohađanje Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje 

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna 

- da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane 

zakonskim odredbama 

Članak 4. 

 Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora u iznosu 

maksimalno 500,00 kuna, odnosno za koji iznos dostave odgovarajući račun. Račun može biti i veći, 

ali se odobrava 500,00 kuna. 

Članak 5. 

 Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Vrpolje, 

općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije: 



- preslika osobne iskaznice  i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti 

uplata 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava 

- Orginal račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali školski pribor 

- GDPR obrazac 

Članak 6. 

 Račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali školski pribor mora biti naslovljen na ime i 

prezime učenika iz kojeg je vidljivo da je račun plaćen. 

Članak 7. 

 Od podnositelja zamolbe može se zatražiti i dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti 

i pravo sufinanciranja iz ove Odluke. 

Članak 8. 

 Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se donošenjem rješenja o isplati novčane pomoći 

od maksimalno 500,00 kuna što znači da račun može biti i veći od navedenog iznosa, ali se ostvaruje 

500,00 kuna ili se može ostvariti i manji iznos temeljem dostavljenog računa. 

Članak 9. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje za 2019. godinu i 

planirati će se Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2019. godinu. 

Članak 10. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr te na oglasnim 

pločama. 
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