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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         O P Ć I N A   K A P E L A 
            OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA:      602-01/21-01/7 
URBROJ: 2103/02-01-21-1 
Kapela, 01. prosinca 2021.  
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Općine Kapela ("Službeni glasnik Općine Kapela" 
br. 1/21), Općinski načelnik Općine Kapela, objavljuje   

                  
 

J A V N I   P O Z I V  
za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike s 

prebivalištem na području Općine Kapela koji pohađaju školu izvan područja Općine Kapela 
 
 
 

1.  Općina Kapela poziva roditelje/skrbnike učenika na podnošenje Zahtjeva za 
ostvarivanjem prava na jednokratnu pomoć sufinanciranja troškova kupnje bilježnica i drugih 
obrazovnih materijala roditeljima učenika s mjestom prebivališta na području Općine Kapela 
koji pohađaju školu izvan područja Općine Kapela za nastavnu godinu 2021./2022.. 
 
  

2.  Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne pomoći sufinanciranja kupnje 
bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima s mjestom prebivališta na području 
Općine Kapela koji pohađaju školu izvan područja Općine Kapela za nastavnu godinu 
2021./2022.. 

Za učenike od 1. do 8. razreda sufinancira se trošak kupnje bilježnica i drugih 
obrazovnih materijala sukladno prosječnom iznosu bilježnica i drugih obrazovnih materijala 
prema specifikaciji u nastavku:  

 

Razred Drugi obrazovni materijali Bilježnice Ukupno 

1.  316,00 kn 10,00 kn 326,00 kn 

2. 260,00 kn 10,00 kn 270,00 kn 

3. 378,00 kn 10,00 kn 388,00 kn 

4. 440,00 kn 10,00 kn 450,00 kn 

5. 601,00 kn  40,00 kn 641,00 kn 

6. 492,00 kn 40,00 kn 532,00 kn 

7. 551,00 kn 42,00 kn 593,00 kn 

8. 604,00 kn 42,00 kn 646,00 kn 

 
3.  Roditelj/skrbnik kako bi ostvario navedeno pravo dostavlja sljedeće: 
1. Popunjeni obrazac Zahtjeva s potpisom podnositelja, 
2. Presliku osobne iskaznice (obje strane osobne iskaznice), 
3. Potvrda škole da je učenik upisan kao redovit učenik u školskoj godini 2021./2022., 
4. Uvjerenje o prebivalištu djeteta,   
5. Presliku tekućeg računa ili žiro računa ili zaštićenoga računa na kojima je vidljiv IBAN ili 
potvrda banke o IBAN-u (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su 
primanje prijaviti u FINI) 

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Kapela ili na adresi 
Bilogorska 90, 43203 Kapela.    
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4.  Zahtjev se podnosi u Općini Kapela na adresi Bilogorska 90, 43203 Kapela, od 
ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati ili slanjem na mail adresu Općine Kapela -  
opcina-kapela@bj.t-com.hr skeniranog obrasca Zahtjeva s potpisom i potrebnom 
dokumentacijom. (Dokumentacija koja se podnosi putem mail-a treba biti u obliku PDF). 
 
 
5.  Javni poziv otvoren je od 01. prosinca do 15. prosinca 2021. godine. 
 
 
6.  Svim podnositeljima Zahtjeva koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje 
troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala, sredstva će biti uplaćena na njihove 
račune do kraja 2021. godine.    
 
 
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA 
 

Danijel Kovačec 
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