REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DOBRINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/15-01/24
URBROJ: 2142-04-02-15-1
Dobrinj, 10. kolovoza 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i
članka 49. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
35/09, 10/13 i 36/13) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 10. kolovoza 2015. godine,
donio je
Z A K L J U ČA K
1. Učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područna škola
Dobrinj koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj, sufinancirati će se kupovina
udžbenika i školskog pribora za šk. godinu 2015/16. u iznosima, kako slijedi:
- 300,00 kn (tristotinekuna) po učeniku,
- 500,00 kn (petstotinakuna) po učeniku samohranog roditelja.
2. Nabava udžbenika i školskog pribora za šk. godinu 2015/16., za iznos naveden u
točki 1. ovog Zaključka, može se obaviti u trgovinama:
- „NARODNE NOVINE“ Poslovnica u Krku,
-„MICKY MAUS“ u Malinskoj.
3. Slijedom navoda iz točke 1. i 2. ovog zaključka roditelji su, prilikom preuzimanja
udžbenika i školskog pribora, dužni predočiti osobnu iskaznicu odnosno izvadak iz matice
rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) ili smrtni list za preminulog roditelja ili presudu o
razvodu braka kao dokaz da se radi o učeniku samohranog roditelja.
4. Troškovi nabave udžbenika i školskog pribora uplatit će se dobavljačima iz točke 2.
ovog zaključka temeljem izdanog računa.
5. Roditeljima koji su pribavili udžbenike i školski pribor od drugih dobavljača od
utvrđenih u točki 2. ovog Zaključka novčani iznos iz točke 1. ovog Zaključka uplatiti će se
temeljem obrazca zahtjeva koji su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Dobrinj do 30. listopada 2015. godine s prilozima, kako slijedi:
- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) ili smrtni list za preminulog
roditelja ili presuda o razvodu braka kao dokaz da se radi o učeniku samohranog roditelja,
- broj računa.
6. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj provedba ovog
Zaključka.
KLASA: 022-05/15-01/24
URBROJ: 2142-04-02-15-1
U Dobrinju, 10. kolovoza 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ
Neven Komadina,v.r.

