
  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

   OPĆINA STANKOVCI 

    Ured općinskog načelnika 
 
KLASA:022-05/16-01/ 324 
URBROJ: 2198-30-16-1 
Stankovci, 5. listopada 2016. 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Općine Stankovci – Pročišćeni tekst (Službeni glasnik br. 2/14), općinski 
načelnik Općine Stankovci dana 5. listopada 2016. godine donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju nabavke školskih udžbenika za učenike koji imaju prebivalište na području Općine 

Stankovci a pohađaju OŠ Petar Zoranić Stankovci za školsku godinu 2016/17 
 
 
I.  Općina Stankovci će ove godine sufinancirati nabavku školskih knjiga za učenike koji imaju 

prebivalište na području Općine Stankovci, a pohađaju OŠ Petar Zoranić Stankovci, za školsku godinu 2016/17  
i to kako slijedi: 

 
- za I razred  u iznosu  420,00 kuna, 
- za II razred  u iznosu   400,00 kuna, 
- za III razred u iznosu  400,00 kuna, 
- za IV razred u iznosu  530,00 kuna, 
- za V razred u iznosu   980,00 kuna, 
- za VI razred  u iznosu  920,00 kuna, 
- za VII razred u iznosu    1.040,00 kuna, 
- za VIII razred u iznosu   1.010,00 kuna. 

  
II. U skladu sa važećim poreznim propisima, roditelji učenika su dužni dostaviti Općini Stankovci svoj 

OIB te IBAN – presliku tekućeg računa poslovne banke na koji će Općina Stankovci izvršiti uplatu iznosa, do 
28. listopada 2016. godine.  

 
III. Roditelji učenika kojima će nabavku školskih udžbenika financirati Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta temeljem Pravilnika o uvjetima , postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne 
udžbenike hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN br. 73/14), Pravilnika o 
uvjetima , postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata ( NN 
73/14)  , te Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava  za potrebe 
učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015/16 ( NN 74/15) , ne mogu 
koristiti financijsku pomoć iz točke I. ove obavijesti.  

  
IV. Školske udžbenike učenici su dužni čuvati i na kraju školske godine obvezni su neoštećene 

udžbenike vratiti OŠ Petar Zoranić. 
 
V. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine Stankovci  

 
 
 

OPĆINSKI  NAČELNIK: 
Željko Baradić, v.r. 


