
Na temelju članka 35. točke 2. 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–

pročišćeni tekst, 137/15–ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. stavka 1. 

točke 28. Statuta Grada Vodica("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 02/21), Gradsko vijeće Grada 

Vodica na 8. sjednici od 28. lipnja 2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području 

Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023.  

 

Članak 1. 

Odlukom o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji 

i način financiranja nabave radnih bilježnica za redovne učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodicau školskoj godini 2022./2023. 

Odredbe ove Odluke, pod jednakim uvjetima, primjenjivati će se i na raseljene osobe kojima 

je odobrena privremena zaštita, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, o uvođenju privremene 

zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 07. ožujka 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Radni materijalu smislu ove Odluke su: 

- radne bilježnice kao pojedino pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo,  

- mape za likovni odgoj,  

- radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada, 

- zbirka zadataka iz matematike ukoliko za navedeni predmet od izabranog izdavača nije 

predviđena radna bilježnica, 

- atlas. 

 

Članak 3. 

Na temelju utvrđenog broja učenika i specifikacijeradnog materijala,Grad Vodice će provesti 

postupak nabave i/ili sklopiti Ugovor o donaciji sa svakom od osnovnih škola na području Šibensko-

kninske županije koje pohađaju učenici s prebivalištem na području Grada Vodica. 

Iznimno, pravo na financiranje radnog materijala mogu ostvariti i osnovnoškolci s 

prebivalištem na području Grada Vodica koji zbog naknadnog upisa ili drugih opravdanih razloga 

navedeno pravo ne ostvare na način predviđen člankom 3. stavkom 1. ove Odluke. 

Pravo iz članka 3. stavka 2.ostvaruje se podnošenjem zahtjeva upravnom odjelu nadležnom za 

poslove socijalne skrbi.  

 

Članak 4. 

Sve osnovne škole dužne su izvršiti podjelu radnog materijala osnovnoškolcima te izvješće o 

isporuci dostaviti Gradu Vodicama, a koje obveze će se urediti međusobnim ugovorom. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom Glasniku Grada 

Vodica“. 

 

KLASA:   402-01/21-01/06 

URBROJ: 2182-4-03/13-22-2 

Vodice, 28. lipnja 2022. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

PREDSJEDNIK 

Marko Mačukat, v.r. 


