
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KULA NORINSKA 

KLASA: 551-01/21-01/03  

URBROJ: 2148/02-1-1 

Kula Norinska, 17. kolovoza 2021. godine 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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), čl. 44. Statuta 

Općine Kula Norinska (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” br: 06/13, 05/18 i 

11/20) Načelnik Općine Kula Norinska dana 17. kolovoza 2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o jednokratnoj pomoći sufinanciranja nabavke udžbenika i radnog materijala 

učenicima srednjih škola/gimnazija s prebivalištem na području Općine 

Kula Norinska za nastavnu godinu 2021./2022. 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se Korisnici, uvjeti, način i postupak dodjele jednokratne pomoći 

sufinanciranja nabavke udžbenika i radnog materijala učenicima srednjih škola/gimnazija s 

prebivalištem na području Općine Kula Norinska za nastavnu godinu 2021./2022. 

 

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 

nabavke udžbenika i radnog materijala učenicima srednjih škola/ gimnazija s prebivalištem na 

području Općine Kula Norinska za nastavnu godinu 2021./2022., a propisane ovom Odlukom, 

obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska. 

 

 

Članak 3. 

Jednokratna pomoć sufinanciranja udžbenika i radnog materijala u iznosu od 1.000,00 kuna po 

djetetu/učeniku isplatit će se na račun roditelja/skrbnika. 



Članak 4. 

Troškovi za ostvarivanje prava, propisanog ovom Odlukom podmiriti će se financijskim sredstvima 

iz Proračuna Općine Kula Norinska za 2021. godinu, s proračunske pozicije br. Program - P1008 

(Obrazovanje) Aktivnost A1008 (Ulaganje u obrazovanje ). 

II. KORISNIK PRAVA JEDNOKRATNOG SUFINANCIRANJA 

Članak 5. 

Korisnik prava na dodjelu jednokratne pomoći sufinanciranja nabavke udžbenika i radnog 

materijala može biti: - Roditelj/skrbnik učenika, polaznika srednje škole/gimnazije s mjestom 

prebivališta na području Općine Kula Norinska. 

III. UVJETI I NAČIN DODJELE JEDOKRATNOG SUFINANCIRANJA 

Članak 6. 

Općina Kula Norinska objavit će na svojoj web stranici Javni poziv za podnošenje Zahtjeva s 

ostalom potrebnom dokumentacijom za ostvarivanjem prava na jednokratnu pomoć sufinanciranja 

nabavke udžbenika i radnog materijala učenicima srednjih škola/gimnazija s prebivalištem na 

području Općine Kula Norinska za nastavnu godinu 2021./2022. 

 

Članak 7. 

Korisnik iz članka 5. ove Odluke kako bi ostvario navedeno pravo dostavlja sljedeće: 1. Popunjeni 

obrazac Zahtjeva s vlastoručnim potpisom podnositelja, 2. Presliku osobne iskaznice (obje strane 

osobne iskaznice) 3. Potvrdu o upisu učenika/ce u srednju školu/gimnaziju 4. Presliku tekućeg 

računa, žiro računa ili zaštićenoga računa na kojem je vidljiv IBAN. Obrazac zahtjeva može se 

preuzeti na web stranici Općine Kula Norinska, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kula 

Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 

 

 

NAČELNIK: 

Nikola Krstičević, mag. oec. 


