
                

REPUBLIKA HRVATSKA  

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KULA NORINSKA 

KLASA: 551-01/20-01/01 

URBROJ: 2148/02-20-2 

Kula Norinska, 26. kolovoza 2020. godine 

 

Na temelju Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja nabavke školskog pribora i radnog 

materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kula Norinska za 

nastavnu godinu 2020./2021. (KLASA:551-01/20-01/01, URBROJ: 2148/02-20-1) od 21. 

kolovoza 2020. Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, dana 26. kolovoza 2020. 

godine, objavljuje  

 

JAVNI POZIV 

 

1. Općina Kula Norinska poziva roditelje/skrbnike učenika koji pohađaju osnovnu školu 

izvan područja Općine Kula Norinska, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava 

na jednokratnu novčanu pomoć sufinanciranja troškova nabavke školskog pribora i 

radnih materijala učenicima osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Općine 

Kula Norinska za nastavnu godinu 2020./2021. 

 

2. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne pomoći sufinanciranja nabavke školskog 

pribora i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području 

Općine Kula Norinska za nastavnu godinu 2020./2021, koji pohađaju nastavu izvan 

područja Općine Kula Norinska. Za učenike od 1. do 8. razreda, sufinancira se trošak 

kupnje školskog pribora i radnih materijala u iznosu od 200 kn po djetetu/učeniku. 

 

3. Roditelj/skrbnik kako bi ostvario navedeno pravo dostavlja slijedeće: 

- Popunjeni obrazac Zahtjeva s vlastoručnim potpisom podnositelja 

- Presliku osobne iskaznice (obje strane osobne iskaznice) 

- Fiskalni račun kupnje školskog pribora i radnih materijala  

- Presliku tekućeg računa ili žiro računa ili zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN  

 



 

4. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Kula Norinska ili na adresi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norinska te se ujedno 

zahtjev i predaje putem maila kula.norinska@du.t-com.hr , osbno ili poštom na adresu 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska. 

 

5. Javni poziv otvoren je od 26. kolovoza 2020. do zaključno 21. rujna 2020. 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Meri Doko, dipl.iur 

 

Prilog: 

- Obrazac zahtjeva 
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