
  Na temelju članka 34. Statuta Općine Barban  („Službene novine Općine Barban“ broj 

22/13), Općinski načelnik Općine Barban dana 24. srpnja 2017. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju nabave školskih udžbenika  

za učenike slabijeg socijalnog stanja 

 

Članak 1. 

 Općina Barban će sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg 

socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s 

prebivalištem na području Općine Barban. Pomoć se može dodijeliti učenicima: 

1. čija su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen; 

2. s teškoćama u razvoju; 

3. iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine 

Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015); 

4. iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o 

socijalnoj skrbi Općine Barban. 

 

Članak 2. 

Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika te visini sufinanciranja donosi Općinski 

načelnik na temelju prijedloga Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb. Financijska pomoć 

roditeljima učenika osnovnih škola iz članka 1.ove Odluke može iznositi od 20% do 100% 

ukupnih opravdanih troškova prema priloženom računu. 

 

Članak 3. 

 Za ostvarivanje prava na financijsku pomoć iz članka 1. ove Odluke potrebno je do 

zaključno s 15. rujna 2017. godine u Jedinstveni upravni odjel podnijeti Zahtjev za 

ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika. Uz ispunjen Zahtjev 

potrebno je priložiti sljedeće dokaze: 

- preslike osobnih iskaznica roditelja; 

- presliku dokumenata na kojem je vidljiv OIB roditelja – primatelja financijske pomoći; 

- presliku tekućeg računa roditelja – primatelja financijske pomoći; 

- presliku elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu roditelja iz kojeg je vidljivo da 

je radni odnos zaključen ili uvjerenje o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje (samo za nezaposlene); 

- presliku dokaza o samohranosti roditelja (smrtni list, rješenje o rastavi braka i sl.); 

- dokaz o ispunjavanju imovinskog uvjeta prihoda. 

 

Članak 4. 

Roditelji učenika kojima će nabavu školskih udžbenika financirati Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja 

prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 73/14) te 

Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za 

potrebe učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu, te učenici 

iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade kod Centra za socijalnu skrb, ne mogu 

koristiti financijsku pomoć iz članka 1. ove Odluke. 

 

 



Članak 5. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Barban za 2017. 

godinu u Razdjelu 002 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 01 – Jedinstveni upravni odjel, 

Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi, Aktivnost: Subvencioniranje nabavke udžbenika, 

Pozicija R0160: Subvencioniranje nabavke udžbenika. 

 

Članak 6. 

Sva pitanja vezana uz ovu Odluku i podnošenje Zahtjeva mogu se postaviti elektroničkim 

putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 8 dana prije 

isteka roka za podnošenje Zahtjeva. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Barban i na web stranici Općine Barban. 
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