
         PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Smokvica ,,Službeni glasnik Općine Smokvica“  broj  

3/09 i 22/13) Općinsko vijeće je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14.srpnja donijelo: 

 

     O D L U K U  

          o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole  

Smokvica 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak dodjele i povrata besplatnih 

udžbenika učenicima  od 1.-8. razreda  Osnovne škole Smokvica (u daljnem tekstu: škola). 

     Članak 2. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem dodjele besplatnih udžbenika propisane ovom Odlukom, kao 

jednu od mjera demografske obnove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica. 

     Članak 3. 

Pod pojmom dodjele besplatnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole 

podrazumijevaju se samo  

-  djeca čije je prebivalište na području Općine Smokvica 

-  obvezni udžbenici predviđeni školskim planom i programom škole. 

     Članak 4. 

Sredstva  za provedbu ove Odluke u 2017.g. osigurana su u Proračunu Općine Smokvica, 

Proračunska stavka RO77, 372 Ostale naknade u novcu demografska obnova. 

Sredstva za provedbu ove Odluke u narednim godinama osiguravat će se u tekućim 

proračunima. 

 

II. UVJETI I NAČIN DODJELE I POVRATA BESPLATNIH UDŽBENIKA 

Članak 5. 

 



Način i postupak nabavke i dodjele obveznih školskih udžbenika regulirat će se Ugovorom 

između škole i Općine Smokvica. 

Škola se obvezuje: 

- Sačiniti popis obveznih udžbenika od 1. do 8. razreda sukladno svom Planu i 

programu; 

- Nabavljene udžbenike distribuirati korisnicima; 

- o provedenom postupku izvijestiti Općinu Smokvica najkasnije do 30. rujna tekuće 

školske godine. 

Članak 6. 

Škola obavlja poslove u svezi sačinjavanja popisa, povrata i pohrane nabavljenih i 

dodijeljenih besplatnih obveznih udžbenika te poslove vezane uz naknadu u slučaju uništenja 

ili gubitka dodijeljenih besplatnih udžbenika . 

Korisnici nabavljenih i dodijeljenih besplatnih udžbenika dužni su iste vratiti neoštećene / 

neuništene u školu zadnji dan nastave. 

Korisnik koji u nastavnoj godini izgubi ili uništi dodijeljene besplatne udžbenike dužan je u 

dogovoru sa školom podmiriti nastale troškove cijene koštanja dodijeljenih mu besplatnih 

udžbenika. 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

   Članak 7. 

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

Smokvica. 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 2138-04-17-1-7 
 

Smokvica, 14.srpnja 2017.g. 

 

                                             PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

        _______________________ 

         Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.

  

 

 



 

 


