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I. Općinski načelnik
24.
Na temelju članaka 57. i 80. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik
Općine Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18) Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 28.
rujna 2018. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
za školsku 2018./2019. godinu

Članak 1.
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018./2019.
godinu („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 12/18) mijenja se kako slijedi.
Članak 2.
Članak 1. mijenja se i sada glasi:
„Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način ostvarivanja prava sufinanciranja
prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima, i to Poreču,
Pazinu, Rovinju, Puli i Bujama.“
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
„Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od
mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u
jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Pazinu, Rovinju, Puli i Bujama.“
Članak 4.
Sve ostale odredbe Odluke ostaju u cijelosti na snazi.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana“.

KLASA: 602-01/18-01/4
URBROJ: 2167/07-03/15-18-14
Funtana-Fontane, 28.09.2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.
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25.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FUNTANA-FONTANE
Općinski načelnik
052/445-442, 052/445-188
funtana@funtana.hr

KLASA: 602-01/18-01/5
URBROJ: 2167/07-03/15-18-8
Funtana-Fontane, 28. rujna 2018.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine
Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18) Općinski načelnik razmotrio je problematiku sufinanciranja
nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja općine Funtana-Fontane u školskoj
godini 2018./2019. te je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Općina Funtana-Fontane sufinancirat će nabavku udžbenika za učenike osnovnih
škola, s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane, u omjeru od 50% nabavne
cijene obaveznog kompleta knjiga s pripadajućom likovnom mapom za pojedini
razred za sve učenike, osim onih kojima će se odobriti veće ili potpuno sufinanciranje
zbog težeg socijalnog stanja obitelji.
2. Iznosi po učeniku osnovnih škola s kojima će se sufinancirati udžbenici su slijedeći:
- 306,50 kuna za 1. razred,
- 296,50 kuna za 2. razred,
- 291,00 kuna za 3. razred,
- 303,50 kuna za 4. razred,
- 640,50 kuna za 5. razred,
- 578,50 kuna za 6. razred,
- 628,00 kuna za 7. razred i
- 625,50 kuna za 8. razred.
3. Gore navedeni iznos uvećat će se za pripadajući dio kod učenika koji pohađaju
izbornu nastavu.
4. Sufinancirat će se i nabava udžbenika za učenike Talijanske osnovne škole „Bernardo
Parentin“ Poreč, s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane, s iznosom od
250,00 kuna po učeniku nižih razreda te 500,00 kuna po učeniku viših razreda, osim
onih kojima će se odobriti veće ili potpuno sufinanciranje zbog težeg socijalnog stanja
obitelji.
5. Sredstva iz prethodnih točaka isplatit će se roditeljima na brojeve računa koji su
dostavljeni u Jedinstveni upravni odjel posredstvom škola.
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6. Sredstva potrebna za izvršenje ovog Zaključka predviđena su u Proračunu Općine
Funtana-Fontane.
7. Obavještavaju se škole da se upute roditelji koji smatraju da su njihove obitelji lošijeg
imovinskog stanja te da si ne mogu priuštiti plaćanje ni preostalog dijela iznosa za
udžbenike, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane koji će,
nakon analize stanja, predložiti Općinskom načelniku donošenje zaključka o većem
sufinanciranju ili potpunom financiranju nabavke udžbenika za pojedine učenike.
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Funtana“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

