
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Načelnik 

 

Klasa: 022-01/20-10/87 

Ur.broj:2198/17-02/01-20-1 

Pašman, 25. kolovoza 2020. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/18) i članka 46. Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman 1/18 i 1/20), Općinski Načelnik Općine Pašman, dana 25. 

kolovoza 2020. godine donosi 

 

Odluku o financiranju radnih bilježnica  i obaveznih radnih materijala 

 za učenike sa prebivalištem na području Općine Pašman 

u školskoj godini 2020./2021. 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način financiranja radnih bilježnica i obveznih 

radnih materijala učenicima s prebivalištem na području Općine Pašman u školskoj godini 

2020./2021.  

 

Članak 2. 

 

Financiranja radnih bilježnica i obveznih radnih materijala učenicima s prebivalištem 

na području Općine Pašman u školskoj godini 2020./2021 ostvaruje se prema sljedećim 

kriterijima: 

 

1. Potvrda da dijete pohađa osnovu školu „Vladimir Nazor“. 

2. Predočenje računa o kupljenim radnim bilježnicama 

3. Preslika tekućeg računa 

 

 

Članak 3. 

 

Za učenike koji pohađaju osnovnu školu od prvog do četvrtog razreda iznos financiranja 

iznosi  najviše 400,00 kuna po učeniku. 

Za učenike koji pohađaju osnovnu školu od petog do osmog razreda iznos financiranja iznosi 

najviše 600,00 kuna po učeniku. 

Članak 4. 

 

Sredstva za financiranja radnih bilježnica podnositeljima zahtjeva koji ostvaruju prava 

na financiranje isplaćivati će se temeljem rješenja Jedinstveni upravnog odjela Općine 

Pašman. 



Podnositelji zahtjeva za ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave školskih 

udžbenika za koje se utvrdi da ne ostvaruju pravo na financiranje, mogu uputiti prigovor 

Načelniku Općine Pašman u roku od 15 dana od dana objave rješenja iz stavka 1. ovog 

članka. 

 

Članak 5. 

 

Rok za podnošenje zahtjeva s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15. rujna 2020. 

godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Općina 

Pašman, Pašman34, 23 212 Tkon ili osobno na pisarnicu Općine Pašman svakim radim 

danom od 8.00 do 12.00. 

Članak 6. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči 

Općine Pašman i na službenim stranicama Općine Pašman www.opcinapasman.hr.  

 

 

Načelnik 

Općine Pašman 

                        Krešimir Ćosić, mag.oec. v.r. 

 

http://www.opcinapasman.hr/


 


