
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 402-07-20-01/03 

URBROJ: 2103/01-02-20-3                            
Bjelovar, 3. srpnja 2020.   

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o jednokratnoj pomoći 

sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima 
osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 
2020./2021. 

 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o jednokratnoj 

pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima 
osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 
2020./2021. i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova 
kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem 
na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. kao u tekstu Nacrta i 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 

 



 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
KLASA 402-07/20-01/03 
URBROJ: 2103/01-07/3-20-2 
Bjelovar, 1. srpnja 2020. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 

PREDMET: Nacrt Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova 
kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s 
prebivalištem na područja Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. 

 
 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o 

jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na područja Grada Bjelovara za 
nastavnu godinu 2020./2021.,utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada 
Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 

NACRT 
 Na temelju članka 19. stavak 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18 i 2/20), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na …. sjednici održanoj ….. srpnja 2020. godine 
donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 

materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada 
Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se Korisnici, uvjeti, način i postupak dodjele 
jednokratne pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za 
nastavnu godinu 2020./2021. 
 

Članak 2. 
 

Jednokratna pomoć sufinanciranja iz čl. 1. ove Odluke se u smislu odredbi 
Ovršnog zakona smatra primanjem i pomoći učenicima. 

Poslove u vezi s ostvarivanjem dodjele jednokratne pomoći sufinanciranja 
troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala, učenicima osnovnih škola s 
prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu 2020./2021. godinu, 
propisane ovom Odlukom, obavljati će Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport i 
škole Grada Bjelovara. 
 

Članak 3. 
 

Za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se jednokratno trošak kupnje 
radnih bilježnica i radnog materijala u iznosu od 200,00 kuna po učeniku, a 400,00 kn 
po učeniku od 5. do 8. razreda. 

Jednokratna pomoć sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala isplatiti će se na račun roditelja/skrbnika. 

Popis učenika s roditeljima/skrbnicima iz st. 1. i 2. ovog članka koji imaju pravo 
jednokratnog sufinanciranja dostavit će škole. 
 
 
 



Članak 4. 
 

Troškovi za ostvarivanje prava, propisana ovom Odlukom podmiriti će se 
financijskim sredstvima iz Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu. 
 
II. KORISNIK PRAVA JEDNOKRATNOG SUFINANCIRANJA 
 

Članak 5. 
 

Korisnik prava na dodjelu jednokratne pomoći sufinanciranja troškova kupnje 
radnih bilježnica i radnih materijala može biti: 

• Roditelj/skrbnik učenika, polaznika osnovne škole s mjestom prebivališta na 
području Grada Bjelovara. 

 
III. UVJETI I NAČIN DODJELE JEDOKRATNOG SUFINANCIRANJA 
 

Članak 6. 
 

Grad Bjelovar objaviti će na svojim web stranicama Javni poziv za podnošenje 
Zahtjeva s ostalom potrebnom dokumentacijom za ostvarivanjem prava na 
jednokratnu pomoć sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala učenicima osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada 
Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. 
 

Članak 7. 
 

Korisnik iz članka 5. ove Odluke može ostvariti pravo na dodjelu jednokratne 
pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala 
podnošenjem Zahtjeva i predočenjem originalnog računa o kupnji na početku 
nastavne 2020./2021. godine. 

Škole se obvezuju sačiniti i dostaviti popis radnih bilježnica i sastav radnog 
materijala (dopunska nastavna sredstva) za svaki razred škole i to najkasnije do 10. 
rujna 2020. godine. 

Škole se obvezuju sačiniti popis Korisnika (ime i prezime roditelja, ime i 
prezime djeteta-učenika, razred i adresa stanovanja), za svaki razred zasebno i 
dostaviti ga Gradu najkasnije do 10. rujna 2020. godine. 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara". 
 
KLASA 402-07/20-01/03 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar, …... srpnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 



OBRAZLOŽENJE 
 

Na temelju članka 19. stavak 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18 i 2/20), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara donosi Odluku o jednokratnoj pomoći sufinanciranja 
troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s 
mjestom prebivališta na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. 
 
 Ovom odlukom odobrava se jednokratna pomoć sufinanciranja troškova 
kupnje radnih bilježnica i radnih materijala, roditeljima/skrbnicima učenika osnovnih 
škola s mjestom prebivališta na području Grada Bjelovara. Roditeljima nakon 
podnesenog Zahtjeva i ostale dokumentacije za sufinanciranje kupnje radnih 
bilježnica i radnih materijala u Gradu Bjelovaru, isplatiti će navedeni iznos na njihov 
račun. 

Za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se jednokratno trošak kupnje 
radnih bilježnica i radnog materijala u iznosu od 200,00 kuna po učeniku, a 400,00 kn 
po učeniku od 5. do 8. razreda. 

Grad Bjelovar objaviti će na svojim web stranicama Javni poziv za podnošenje 
Zahtjeva s ostalom potrebnom dokumentacijom za ostvarivanjem prava na 
jednokratnu pomoć sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala učenicima osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada 
Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021. 

Poslove, propisane ovom Odlukom, obavljati će Upravni odjel za odgoj, 
obrazovanje i sport i škole Grada Bjelovara. 
 
 
Izradio: 
Zdravko Pavec dipl. oec. 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 


