Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“
broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 62. Poslovnika
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14,
2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj
________ 2020. godine, donijela
ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola
za školsku godinu 2020./2021.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu financijsku potporu svim redovnim
učenicima srednjih škola sa sjedištem u Međimurskoj županiji, kao i učenicima s prebivalištem na
području Međimurske županije koji se, kao redovni učenici, školuju u srednjim školama na području
Republike Hrvatske u školskoj godini 2020./2021. te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate
potpore.
Članak 2.
Potpora iznosi 300 kuna. Isplaćuje se na račune srednjoškolskih ustanova u Međimurskoj
županiji, a namijenjena je pokrivanju troškova nabave radnih materijala i pribora. Iznimno se, na
osnovi primljene prijave, potpora isplaćuje na račun roditelja učenika odnosno učenika koji je
punoljetan ukoliko se učenik školuje u srednjoj školi kojoj je sjedište u nekoj drugoj hrvatskoj županiji,
a mjesto prebivališta učenika i bar jednog od njegovih roditelja je najkasnije od 1. rujna 2020. na
području Međimurske županije
Sredstva za isplatu potpora osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije za 2020.

Članak 3.
Međimurska će županija potporu iz prethodnog članka isplatiti na račune srednjih škola u
Međimurskoj županiji najkasnije do 15. listopada 2020.
Srednje škole novac isplaćuju učenicima na račune ili u gotovini uz potpisivanje potvrde o
primitku novca. Namjensko se trošenje novca opravdava predočenjem računa za nabavku radnih
materijala i pribora.
Srednje škole za svaki pojedini razred i zanimanje, ili za školu u cjelini, mogu izraditi
preporuke s popisom potrebnih radnih materijala i pribora koje učenici mogu nabaviti za odobren
iznos.
O namjenskom utrošku novca i isplatama učenicima, škole će dostaviti izvješće Upravnom
odjelu za obrazovanje i kulturu do 15. prosinca 2020.

Članak 4.
Učenicima koji se školuju izvan županije naknada će se isplatiti na osnovi zahtjeva koji se
predaje Upravnom odjelu za obrazovanje i kulturu Međimurske županije. Uz zahtjev i potvrde o
prebivalištu i statusu te podacima potrebnim za isplatu, dostavljaju se i preslike računa koji
opravdavaju namjensko korištenje dodijeljenog novca.
Prebivalište na području Međimurske županije učenici i njihovi roditelji dokazuju preslikom
osobne iskaznice važeće na dan 1. rujna 2020., a status redovnog učenika originalom potvrde
srednjoškolske ustanove o upisu u školsku godinu 2020./2021. u statusu redovnog učenika odnosno
odgovarajućim ispisima iz sustava e-građani.
Prijavitelji su dužni dostaviti OIB učenika i roditelja te IBAN računa s naznakom poslovne
banke u kojoj je otvoren. Za maloljetne učenike novac će se isplatiti na račun roditelja, a punoljetnim
učenicima, ako tako zatraže, na njihov račun.
Upravni odjel za obrazovanje i kulturu na službenim će mrežnim stranicama Međimurske
županije do 15. listopada objaviti javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore učenicima koji
se ne školuju u Međimurskoj županiji. Pozivom će biti definirane i jasne upute za slanje prijava i
potrebne dokumentacije.
Poziv iz prethodnog članka ostaje otvoren do 30. listopada 2020., a novac će se isplatiti
najkasnije do 27. studenoga 2020.

Članak 5.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za obrazovanje i kulturu Međimurske
županije.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
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Obrazloženje
uz Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola
za školsku godinu 2020./2021.

Župan Međimurske županije, imajući na umu povećane troškove učenika i roditelja na početku nove
školske godine, predlaže da se svakom učeniku dodijeli i isplati po 300 kuna jednokratne novčane
potpore za nabavu materijala i pribora (radnih bilježnica, stručne literature, alata, pomagala,
materijala i ostaloga pribora) potrebnih za uspješno svladavanje obrazovnih programa.
Predlaže se dodjela potpore svim učenicima koji se školuju u srednjim školama na području
Međimurske županije kao i učenicima koji se školuju izvan nje, ali u njoj imaju prebivalište.
Odlukom se definiraju prava na isplatu, rokovi i način prijave te način isplate potpora.
Na početku ove školske godine u međimurske je srednje škole bilo upisano 3.780 učenika,
a procjenjuje se da ih se tristotinjak školuje i izvan županije.

Upravni odjel za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

