
Četvrtak, 30. srpnja 2020. SLUŽBENE NOVINE Stranica 358 – broj 8.

28.
Na	 temelju	 članka	19.,	 članka	35.	 točke	2.	Zakona	o	 lo-
kalnoj	 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	 98/19)	 i	
članka	34.	Statuta	Općine	Viškovo	(»Službene	novine	Op-
ćine	Viškovo«	broj:	3/18	i	2/20)	Općinsko	vijeće	Općine	
Viškovo	na	40.	sjednici	održanoj	29.	srpnja	2020.	godine	
donijelo je

Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za 
učenike osnovnih škola 

OPĆA ODREDBA

Članak	1.
(1)	Ovom	Odlukom	utvrđuju	se	uvjeti	i	način	ostvarivanja	
prava	na	sufinanciranje	radnih	bilježnica	za	učenike	osnov-
nih	škola.
(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	
izuzev 	likovne	mape,	a	uključujući	atlas,	kutiju	za	tehnič-
ku	kulturu	te	radnu	bilježnicu	u	kutiji	za	tehničku	kulturu	
i	 kutiju	 za	fiziku	 te	 radnu	bilježnicu	u	kutiji	 za	fiziku	 (u	
daljnjem	tekstu:	„radne	bilježnice“).	

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINAN-
CIRANJE

Članak	2.
(1)	Pravo	na	sufinanciranje	nabave	radnih	bilježnica	ostva-
ruju	 roditelji	 odnosno	 skrbnik	 koji	 su	 u	 braku	 odnosno	
izvanbračnoj	zajednici	ako	ispunjavaju	sljedeće	uvjete:	
1.	da	 je	dijete	upisano	u	osnovnu	školu	u	godini	za	koju	
podnosi	zahtjev	za	sufinanciranje,	a		što	se	dokazuje	potvr-
dom	škole	o	upisu,	
2.	dijete	i	oba	roditelja,	odnosno	skrbnika	koji	su	hrvatski	
državljani	imaju	prijavljeno	prebivalište	na	području	Opći-
ne,	odnosno	boravište	na	području	Općine	pod	uvjetom	da	
nemaju	prebivalište	na	području	Republike	Hrvatske,
3.	 za	 strane	državljane	da	dijete	 i	 oba	 roditelja,	 odnosno	
skrbnika,	a	kojima	je	odobren	stalni	boravak	imaju	prijav-
ljeno	prebivalište	na	području	Općine,	odnosno	kojima	je	
odobren	privremeni	boravak	imaju	prijavljeno	boravište	na	
području	Općine,		
4.	da	oba	roditelja,	odnosno	skrbnika	nemaju	iskazano	do-
spjelo	dugovanje	prema	Općini	Viškovo	u	trenutku	podno-
šenja	zahtjeva	za	sufinanciranje,

5.	 za	 oba	 roditelja	 odnosno	 skrbnika	 adresa	 prebivališta	
evidentirana	u	evidenciji	Ministarstva	unutarnjih	poslova	
jednaka	je	adresi	iskazanoj	u	evidenciji	Ministarstva	finan-
cija,	Porezna	uprava.
(2)	Uvjeti	 navedeni	 u	 stavku	 1.	 ovog	 članka	moraju	 biti	
ispunjeni	kumulativno.
(3)	Iznimno	od	stavka	1.	 točke	1.	ovog	članka,	članka	3.	
stavka	1.	točke	1.	i	članka	4.	stavka	1.	točke	1.	ove	Odlu-
ke	Općina	Viškovo	će	za	učenike	koji	pohađaju	Osnovnu	
školu	Sveti	Matej	pribaviti	popis	učenika	koji	 su	upisani	
u	školsku	godinu	za	koju	je	podnesen	zahtjev	za	sufinan-
ciranje.
(4)	Iznimno	od	stavka	1.	točke	1.	ovog	članka,		članka	3.	
stavka	1.	točke	1.		i	članka	4.	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	za	koju	je	podnesen	zahtjev	za	sufinanciranje.

Članak	3.
(1)	Pravo	na	sufinanciranje	nabave	radnih	bilježnica	ostva-
ruje	roditelj	koji	nije	u	braku	odnosno	u	izvanbračnoj	za-
jednici	ukoliko	ispunjava	sljedeće	uvjete:
1.	da	 je	dijete	upisano	u	osnovnu	školu	u	godini	za	koju	
podnosi	zahtjev	za	sufinanciranje,	a		što	se	dokazuje	potvr-
dom	škole	o	upisu,
2.	da	dijete	i	roditelj	ili	skrbnik	s	kojim	dijete	živi,	a	koji	
su	hrvatski	državljani	imaju	prijavljeno	prebivalište	na	po-
dručju	Općine,	odnosno	boravište	na	području	Općine	pod	
uvjetom	da	nemaju	prebivalište	na	području	Republike	Hr-
vatske,
3.	za	strane	državljane	da	dijete	i	roditelj	ili	skrbnik	s	kojim	
dijete	živi,	a	kojima	je	odobren	stalni	boravak	imaju	prijav-
ljeno	prebivalište	na	području	Općine,	odnosno	kojima	je	
odobren	privremeni	boravak	imaju	prijavljeno	boravište	na	
području	Općine,
4.	 da	 roditelj	 nema	 iskazano	 dospjelo	 dugovanje	 prema	
Općini	Viškovo	u	trenutku	podnošenja	zahtjeva	za	sufinan-
ciranje;
5.	za	 roditelja	 ili	 skrbnika	s	kojim	dijete	živi	adresa	pre-
bivališta	evidentirana	u	evidenciji	Ministarstva	unutarnjih	
poslova	jednaka	je	adresi	iskazanoj	u	evidenciji	Ministar-
stva	financija,	Porezne	uprave.
(2)	Uvjeti	 navedeni	 u	 stavku	 1.	 ovog	 članka	moraju	 biti	
ispunjeni	kumulativno.
(3)	U	smislu	ove	Odluke	roditelji	koji	nisu	a	braku,	a	pri-
javljeni	su	na	istoj	adresi	smatrat	će	se	da	su	u	izvanbračnoj	
zajednici.

Članak	4.
(1)	Pravo	na	sufinanciranje	nabave	radnih	bilježnica	ostva-
ruje	roditelj	koji	je	u	postupku	razvoda	braka	ukoliko	ispu-
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njava	sljedeće	uvjete:
1.	da	 je	dijete	upisano	u	osnovnu	školu	u	godini	za	koju	
podnosi	zahtjev	za	sufinanciranje,	a		što	se	dokazuje	potvr-
dom	škole	o	upisu,
2.	da	dijete	i	roditelj	ili	skrbnik	s	kojim	dijete	živi,	a	koji	
su	hrvatski	državljani	imaju	prijavljeno	prebivalište	na	po-
dručju	Općine,	odnosno	boravište	na	području	Općine	pod	
uvjetom	da	nemaju	prebivalište	na	području	Republike	Hr-
vatske,
3.	za	strane	državljane	da	dijete	i	roditelj	ili	skrbnik	s	kojim	
dijete	živi,	a	kojima	je	odobren	stalni	boravak	imaju	prijav-
ljeno	prebivalište	na	području	Općine,	odnosno	kojima	je	
odobren	privremeni	boravak	imaju	prijavljeno	boravište	na	
području	Općine,
4.	 da	 roditelj	 nema	 iskazano	 dospjelo	 dugovanje	 prema	
Općini	Viškovo	u	trenutku	podnošenja	zahtjeva	za	sufinan-
ciranje;
5.	za	 roditelja	 ili	 skrbnika	s	kojim	dijete	živi	adresa	pre-
bivališta	evidentirana	u	evidenciji	Ministarstva	unutarnjih	
poslova	jednaka	je	adresi	iskazanoj	u	evidenciji	Ministar-
stva	financija,	Porezne	uprave.
6.	roditelj	ili	skrbnik	s	kojim	dijete	živi	dokaže	da	je	kod	
nadležnog	suda	pokrenut	postupak	za	razvod	braka.
(2)	Uvjeti	 navedeni	 u	 stavku	 1.	 ovog	 članka	moraju	 biti	
ispunjeni	kumulativno.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJEM 
PRAVA

Članak	5.
(1)	Za	ostvarivanjem	prava	na	sufinanciranje	nabave	rad-
nih	bilježnica	roditelji/	roditelj	odnosno	skrbnik	dužan	je	
podnijeti	zahtjev	za	sufinanciranjem.
(2)	Zahtjev	za	ostvarivanjem	prava	na	 sufinanciranje	na-
bave	radnih	bilježnica	podnosi	se	Jedinstvenom	upravnom	
odjelu	Općine	koji	će	o	zahtjevu	donijeti	rješenje.

Članak	6.
(1)	Zahtjev	iz	članka	5.	ove	Odluke	roditelji/roditelj	odno-
sno	skrbnik	podnosi	na	propisanom	obrascu	od	1.	listopada	
do	31.	prosinca	tekuće	godine.
(2)	Uz	zahtjev	iz	članka	5.	ove	Odluke	roditelji/roditelj	od-
nosno	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	pri	ložiti	odnosno	predočiti	uz	zahtjev	iz	stav-
ka	1.	ovog	član	ka	utvrđuje	nadležni	upravni	odjel	Općine.

IZNOS SUFINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE

Članak	7.
(1)	Općina	Viškovo	sufinancirati	će	nabavu	radnih	biljež-
nica	za	učenike	osnovnih	škola	u	visini	vrijednosti	stvarnih	
izdataka	nabave	 radnih	 bilježnica	 propisanih	 u	 članku	1.	
stavku	2.	ove	Odluke,	i	to	temeljem	računa	o	kupovini	rad-
nih	bilježnica	kojeg	 je	 roditelj/skrbnik	dužan	priložiti	 uz	
zahtjev	iz	članka	5.	stavka	1.	ove	Odluke.

Članak	8.
Sufinanciranje	nabave	radnih	bilježnica	izvršit	će	se	upla-
tom	iznosa	iz	članka	7.	ove	Odluke	na	transakcijski	račun	
roditelja	odnosno	skrbnika.

Članak	9.
Korisnicima	za	koje	je	u	obnovi	postupka	utvrđeno	da	su	
zahtjev	za	sufinanciranje	nabave	radnih	bilježnica	za	uče-
nike	osnovnih	škola	za	školsku	godinu	2019/2020.	temelji-
li	na	neistinitim	navodima	stranke	kojima	je	službena	oso-
ba	dovedena	u	zabludu,	a	koji	do	dana	podnošenja	zahtjeva	
iz	članka	5.	ove	Odluke	nisu	vratili	preplaćeni	iznos,	odbit	
će	se	zahtjev	iz	članka	5.	ove	Odluke	za	sljedeću	školsku	
godinu	računajući	od	one	u	kojoj	je	rješenje	o	obnovi	po-
stupka	postalo	pravomoćno,	a	na	temelju	kojeg	je	potrebno	
vratiti	preplaćeni	iznos.

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak	10.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	objave	u	
»Službenim	novinama	Općine	Viškovo«.
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