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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i  članaka 15. i 
46. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok broj 05/21-pročišćeni tekst) Općinski načelnik 
Općine Otok, dana 25. srpnja 2022. godine, donio  
 

ODLUKU  
o financiranju nabave dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape)  

za školsku godinu 2022./2023.  
 

Članak 1. 
Općina Otok će za školsku godinu 2022./2023. financirati  kupovinu dodatnih obrazovnih materijala 
(radne bilježnice i likovne mape) za osnovnu školu. 
Pravo na financiranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2022./2023. pohađa osnovnu školu 
od I. – VIII. razreda na području Općine Otok i ima zajedno s roditeljem/skrbnikom prebivalište na 
području Općine Otok. 

 
Članak 2. 

Radi ostvarivanja prava na financiranje  iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik podnosi Prijavu za 
izdavanje vaučera za financiranje nabave dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne 
mape) u školskoj godini 2022./2023. 
Uz prijavu se daje na uvid preslika osobne iskaznice roditelja/skrbnika. 
 

Članak 3. 
Prijave za izdavanje vaučera za financiranje nabave dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i 
likovne mape) u školskoj godini 2022./2023. primaju je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Otok, počevši od 22. kolovoza 2022. godine, a najkasnije do 02. rujna 2022. godine. 
Prijava treba sadržavati ime i prezime roditelja/skrbnika i učenika, adresu i broj osobne iskaznice 
roditelja/skrbnika.  
 

Članak 4. 
Temeljem dostavljenih podataka od strane OŠ Kamešnica Otok i OŠ Ivana Mažuranića Han i 
prikupljenih prijava za izdavanje vaučera, Općina Otok će roditelju/skrbniku učenika koji ostvaruje 
pravo na financiranje dodijeliti odgovarajući vaučer za preuzimanje radnih bilježnica i likovnih mapa 
za školsku godinu 2022./2023. 

 
Članak 5. 

Općina Otok zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. 
 
 



 
 

Članak 6. 
Dodijeljene vaučere učenici će iskoristiti prilikom primopredaje radnih bilježnica i likovnih mapa za 
školsku godinu 2022./2023. u prostorijama osnovne škole koju učenik pohađa, a koje će dostaviti 
trgovačka društva ili obrti koje se bave prodajom radnih bilježnica i likovnih mapa s kojima Općina 
Otok zaključi sporazum temeljem Javnog poziva. 

 
Članak 7. 

Sredstva za provedbu ove Odluke biti će osigurana  u  Proračunu Općine Otok za 2022. godinu.  
 

Članak 8. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Otok. 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

                                                                                                 Općinski načelnik: 
Dušan Đula, v.r.     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


