
Temeljem članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije" broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8 /13) i članka 65. Poslovnika Skupštine 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – 
pročišćeni tekst i 6/14),  Skupština Međimurske županije na ___. sjednici, održanoj ______.2014. 
godine, donijela je 
 
 
 

O D L U K U 
O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 

GODINU 2014./2015. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

 
 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja nabave obveznih 

osnovnoškolskih udžbenika (bez radnih bilježnica i ostalog radnog materijala) za školsku godinu 
2014./2015. te pravo na njihovo besplatno korištenje od strane učenika s područja Međimurske 
županije. 
 

II. 
Međimurska županija je u Proračunu Međimurske županije za 2014. godinu za namjene iz 

točke 1. ove Odluke osigurala sredstva u iznosu od 6.125.152,00 kune. Omjeri sufinanciranja 
između Međimurske županije i jedinica lokalne samouprave će se utvrditi posebnim 
sporazumima. 

Međimurska županija će s Gradom Čakovcem zaključiti sporazum temeljem kojeg će 
Grad Čakovec sufinancirati 2/3 ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika za učenike osnovnih 
škola koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, a Međimurska županija 1/3 ukupnog 
iznosa cijene obveznih udžbenika. 

 
III. 

Pravo na besplatno korištenje školskih udžbenika imati će redoviti učenici osnovnih škola 
koji imaju prebivalište na području Međimurske županije, osim učenika: 

- koji su ostvarili pravo na besplatne udžbenike temeljem Pravilnika o uvjetima, postupku i 
načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata (NN, 73/14) i Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na 
besplatne udžbenike  vojnih i civilnih invalida rata (NN, 73/14), 

- koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po nekoj drugoj osnovi. 
 

IV. 
Pravo na korištenje udžbenicima iz točke III. ove Odluke traje do kraja školske godine 

2014./2015. nakon čega će učenici, odnosno njihovi roditelji biti dužni sve zadužene udžbenike 
vratiti u osnovnu školu neoštećene, radi korištenja u idućim školskim godinama. 

Način preuzimanja udžbenika, te prava i obveze učenika odnosno, njihovih roditelja u vezi 
korištenja, povrata i eventualne naknade štete zbog gubitka ili oštećenja udžbenika, utvrditi će 
osnovne škole posebnim aktima. 

 
V. 

Međimurska županija će sufinancirati dio razlike do pune cijene obveznih udžbenika (ne 
uračunavajući radne bilježnice i ostali radni materijal) učenicima osnovnih škola koji su članovi 
kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje 
područje socijalne skrbi i korisnicima pomoći za uzdržavanje, a koji to pravo ostvaruju temeljem 
Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih 
nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za 
školsku godinu 2014./2015 (NN, 90/14). 



Omjeri sufinanciranja između Međimurske županije i jedinica lokalne samouprave će se 
utvrditi posebnim sporazumima. 

 
 

VI. 
Međimurska županija će izvršiti povrat sredstava onim učenicima koji ostvaruju pravo na 

besplatno korištenje udžbenika sukladno odredbama ove Odluke, a koji su u međuvremenu 
samostalno kupili udžbenike, ukoliko:  

- Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije podnesu zahtjev za 
povratom troškova uz dostavu izvornog računa i otpremnice ili kojeg drugog dokaza da su 
neposredno preuzeli udžbenike od dobavljača, 

- izjave da će udžbenike prenijeti u vlasništvo osnovne škole koju pohađaju na način i pod 
uvjetima iz točke IV. ove Odluke. 

 
 

VII. 
Međimurska županija će provesti postupke nabave obveznih osnovnoškolskih udžbenika 

te njihovu distribuciju do osnovnih škola, u skladu s dogovorom postignutim između ovlaštenih 
predstavnika Međimurske županije i jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske 
županije, o čemu će se zaključiti posebni sporazumi o sufinanciranju. 

Preuzimanjem udžbenika osnovne škole stječu njihovo vlasništvo i odgovornost za 
neposredno provođenje ove Odluke. 
 
 

VIII. 
  Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 

2014. godinu, Program 1012 ŠKOLSTVO Aktivnost 1012A100007 – Ostali izdaci za osnovne 
škole.  

 
IX. 

Ovlašćuje se župan Matija Posavec mag.ing. za provođenje ove Odluke i potpisivanje 
svih sporazuma i drugih akata koji proizlaze iz iste. 

  
X. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave. 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
KLASA:   602-02/14-03/17                                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-14-01 
Čakovec, _________2014.                                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku 

godinu 2014./2015. za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije 
 
 

 
 Odlukom o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 
2014./2015. za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije predlažu se kriteriji i 
način sufinanciranja nabave obveznih osnovnoškolskih udžbenika (bez radnih bilježnica i ostalog 
radnog materijala). U školskoj godini 2014./2015. mijenjaju se svi školski udžbenici, a obzirom da 
je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno predlaže se model sufinanciranja temeljem kojeg bi se 
obvezni udžbenici osigurali svim osnovnoškolcima s područja Međimurske županije (oko 9.870 
učenika). 
 

 Procijenjeni trošak nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2014./2015.  
iznosi 6.125.152,00 kune. Omjeri sufinanciranja između Međimurske županije i jedinica lokalne 
samouprave utvrdit će posebnim sporazumima. Između Međimurske županije i Općine Šenkovec 
neće biti sklopljen sporazum o sufinanciranju s obzirom da je Općina Šenkovec temeljem već 
ranije donijete odluke predstavničkog tijela preuzela samostalno financiranje nabave udžbenika. 
Grad Čakovec će za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca 
sufinancirati 2/3 ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika, a Međimurska županija preostalu 1/3 
ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika. 
  
  U cilju ekonomičnosti i postizanja što niže cijene kod kupnje udžbenika, postupak javne 
nabave i distribucije udžbenika u potpunosti će preuzeti Međimurska županija, bez obzira radi li 
se o školama kojima je Međimurska županija osnivač ili ne.  
 
 Kupnjom udžbenika i njihovom distribucijom u osnovne škole, isti će postati vlasništvo 
škola, te će se učenici njima koristiti tijekom iduće četiri godine. Jedinstveni model sufinanciranja 
udžbenika, iste ne daje u trajno vlasništvo učenicima. Udžbenici se na kraju školske godine 
moraju vratiti školama te će roditelji prilikom dobivanja udžbenika prvog dana nastave potpisati 
izjavu o preuzimanju. 
 
 Iz predloženog modela sufinanciranja izuzete su radne bilježnice, obzirom da se iste 
smatraju potrošnim materijalom. Učenici će ih popunjavati te će na taj način biti onemogućeno 
njihovo ponovno korištenje.  
 
 S ciljem da ovaj model obuhvati sve međimurske osnovnoškolce, predlaže se 
sufinanciranje obveznih udžbenika i za učenike koji pohađaju školu van svog mjesta prebivališta 
u Međimurskoj županiji, točnije koji pohađaju školu u drugoj općini ili županiji. Sufinanciranje će 
se provesti sukladno sporazumima koji će se sklopiti između Međimurske županije i jedinica 
lokalne samouprave.  

 
Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca nestalih i poginulih hrvatskih branitelja, kao i 

djeca civilnih te vojnih invalida jedine su kategorije koje nisu obuhvaćene ovim modelom 
sufinanciranja. Naime, navedene kategorije imaju pravo na 100-postotno financiranje obveznih 
udžbenika iz Proračuna RH, a temeljem zahtjeva za refundaciju sredstava (uz priloženi original 
račun) koji se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji. Citirano pravo ostvaruje se 
temeljem Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN, 73/14) i Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu 
ostvarivanja prava na besplatne udžbenike  vojnih i civilnih invalida rata (NN, 73/14), 

  
 Međimurska županija je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta usuglasila da i 
korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne 
skrbi i korisnici pomoći za uzdržavanja, nemaju nikakav trošak kod nabavke udžbenika. Naime, 



prema Odluci Vlade RH, obvezni udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva se 
sufinanciraju u polovici iznosa. Ministarstvo je prihvatilo prijedlog i inicijativu Međimurske županije 
kojim bi se sredstva namijenjena gore navedenim učenicima osnovnih škola preusmjerila na 
račun Međimurske županije. Uz sufinanciranje temeljem Odluke Vlade RH, ovom Odlukom se 
predlaže navedenim kategorijama sufinancirati i preostalih 50 posto ukupnog iznosa za nabavku 
obveznih udžbenika (bez radnih bilježnica i ostalog radnog materijala). 
 
 U suradnji s ravnateljima i nakladnicima sve pripremne radnje završit će se do 25. 
kolovoza, kako bi se do kraja mjeseca prikupili svi udžbenici. Posljednji tjedan dana će se 
iskoristiti za njihovo kompletiranje, a prvog dana nastave - 8. rujna, knjige će dočekati djecu na 
klupama. 
 
 Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini usvojiti predloženu odluku. 
 
 
Čakovec, kolovoz 2014.  

                                                             
 
 

           UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


