
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 42. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 
16/09, 1/10 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Luka na svojoj 20. sjednici održanoj dana 24. 05. 
2016. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
O FINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 

UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE LUKA 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom o financiranju nabave školskih udžbenika učenicima Osnovne škole 
Luka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način financiranja nabave obveznih 
školskih udžbenika bez radnih bilježnica i ostalog radnog materijala, učenicima Osnovne 
škole Luka, koji imaju prebivalište na području Općine Luka.  
 Financiranje nabave obveznih školskih udžbenika odnosi se na školsku godinu 
2016./2017. 
 
 

 Članak 2.  
 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Luka za 2016. 
godinu na poziciji R0044-2. 

 
Članak 3. 

 Pravo na besplatno korištenje školskih udžbenika imati će učenici Osnovne škole 
Luka, koji imaju prebivalište na području Općine Luka, osim učenika: 
 - koji su pravo na besplatne udžbenike ostvariti temeljem Pravilnika o uvjetima 
postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 73/14) i Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu 
ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, 
broj 73/14) ili  
 - koji su pravo na besplatne udžbenike stekli po nekoj drugoj osnovi. 
 Zadužuje se Osnovna škola Luka za dostavu popisa učenika Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Luka. 
 

Članak 4. 
 Općina Luka provesti će postupak nabave obveznih osnovnoškolskih udžbenika, a 
Povjerenstvo za školske udžbenike će osigurati njihovu distribuciju do Osnovne škole Luka. 
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 Udžbenici su vlasništvo Općine Luka te će stoga Općina Luka sklopiti ugovore o 
korištenju školskih udžbenika s roditeljima, prilikom preuzimanja. 
 

 
Članak 5. 

 Pravo na korištenje udžbenicima iz točke 4. traje do kraja školske godine 2016./2017., 
nakon čega su učenici, odnosno roditelji dužni vratiti neoštećene radi mogućnosti korištenja u 
narednim školskim godinama. 
 Način preuzimanja udžbenika, kao i prava i obveze učenika odnosno njihovih roditelja 
u vezi korištenja, povrata i eventualne naknade štete zbog gubitka ili oštećenja udžbenika, 
utvrditi će se ugovorom. 
 
 

Članak 6. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik za provođenje ove Odluke – nabavu udžbenika, 
sklapanje ugovora i donošenje ostalih akata prema potrebi, a u suradnji sa Povjerenstvom za 
školske udžbenike.  
 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 
županije“. 
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