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57.
Na temelju članka 19., članka 35. točke 2. 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, 123/17) i članka 34.
Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo” broj: 3/18) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31.
sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine donijelo je
Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za
učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.
OPĆA ODREDBA
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja
prava na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.
(2) Pod pojmom „radne bilježnice“ u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se radne bilježnice za obvezne i izborne
predmete kao pojedino pripadajuće dopunsko nastavno
sredstvo sukladno odluci svake pojedine osnovne škole, a
koje ne uključuje likovne mape i kutije za tehničku kulturu
te radnu bilježnicu u kutiji za tehničku kulturu (u daljnjem
tekstu: „radne bilježnice“).
UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE
Članak 2.
(1) Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica ostvaruju roditelji odnosno skrbnik koji su u braku   odnosno
izvanbračnoj zajednici ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da je dijete upisano u školsku godinu 2019./2020. što se
dokazuje potvrdom škole o upisu
2. da dijete i oba roditelja odnosno skrbnik imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za
strane državljane) na području Općine Viškovo;
3. da oba roditelja, odnosno skrbnik nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje;
4. za oba roditelja odnosno skrbnika adresa prebivališta
evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova
jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezna uprava.
(2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti
ispunjeni kumulativno.
(3) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovog članka i članka 3.

stavka 1. točke 1. ove Odluke Općina Viškovo će za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Sveti Matej pribaviti
popis učenika koji su upisani u školsku godinu 2019./2020.
(4) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovog članka i članka 3.
stavka 1. točke 1. ove Odluke podnositelj zahtjeva nije dužan dostaviti potvrdu škole o upisu ukoliko osnovna škola
koju učenik pohađa dostavi Općini Viškovo popis učenika
koji su upisani u školsku godinu 2019./2020.
Članak 3.
(1) Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden ako
ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je dijete upisano u školsku godinu 2019./2020. što se
dokazuje potvrdom škole o upisu
2. da dijete i roditelj s kojim dijete živi imaju prijavljeno
prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane
državljane) na području Općine Viškovo;
3. da roditelj nema iskazano dospjelo dugovanje prema
Općini Viškovo u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje;
4. za roditelja s kojim dijete živi adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija,
Porezne uprave.
(2) Uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti
ispunjeni kumulativno.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJEM
PRAVA
Članak 4.
(1) Za ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica roditelji/ roditelj odnosno skrbnik dužan je
podnijeti zahtjev za sufinanciranjem.
(2) Zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje.
Članak 5.
(1) Zahtjev iz članka 4. ove Odluke roditelji/roditelj odnosno skrbnik podnosi na propisanom obrascu do kraja školske godine 2019./2020.
(2) Uz zahtjev iz članka 4. ove Odluke roditelji/roditelj odnosno skrbnik je dužan priložiti isprave odnosno predočiti
dokaze navedene na obrascu iz stavka 1. ovog članka.
(3) Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj odnosno
skrbnik treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.
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IZNOS SUFINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
(1) Općina Viškovo sufinancirati će nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola u visini vrijednosti stvarnih
izdataka nabave radnih bilježnica.
(2) Općina Viškovo ima pravo provjere ispravnosti podataka od nakladnika o visini vrijednosti stvarnih izdataka
nabave radnih bilježnica iz stavka 1. ovog članka i to za
svaku pojedinu osnovnu školu i svaki pojedini razred.
(3) Podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Jedinstvenog
upravnog odjela dokazati ispravnost podataka o visini vrijednosti stvarnih izdataka nabave radnih bilježnica.

Članak 8.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu
Općine Viškovo za 2019. godinu.

Članak 7.
Sufinanciranje nabave radnih bilježnica izvršit će se uplatom iznosa iz članka 6. ove Odluke na transakcijski račun
roditelja odnosno skrbnika.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Viškovo”.
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