
O b r a z l o ž e n j e 

 

Grad Krk  već godinama sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike Osnovne 

škole “Fran Krsto Frankopan“ Krk i učenike srednjih škola s prebivalištem na području 

Grada Krka. Iznosi potpore do sada iznosili su 200,00 kn po učeniku, dok je za osobe – 

korisnike koji su u sustavu socijalne skrbi, Grad u cijelosti podmirivao troškove nabave 

školskih knjiga i školskog pribora. 

Nabava novih udžbenika iziskuje znatna materijalna sredstva, što velikom broju kućanstava, 

pogotovo onih s više djece, dodatno opterećuje prihode i ugrožava mogućnost podmirenja 

osnovnih životnih potreba, pa se stoga predlaže da  Grad Krk u svom Proračunu za tekuću 

godinu, odnosno u Rebalansu Proračuna za 2016. godinu koji je u završnoj fazi izrade i 

utvrđivanja konačnog prijedloga osigura  dodatna sredstva za ovu namjenu i to u iznosu od 

360.000,00 kn.   

 

U tom smislu u Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2016. godinu planirana su 

srestva za ovu namjenu, a u cilju realizacije/provedbe ovih potpora za nabavu školskih knjiga   

učenicima osnovne i srednje škole s prebivalištem na području Grada Krka pripremljena su i  dva 

zasebna prijedloga Odluka kojima se utvrđuju uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ovih 

potpora za školsku 2016./2017. godinu i to: 

- Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima i osnovne 

škole za školsku 2016./2017. godinu i 

- Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za 

školsku 2016./2017. godinu. 

 

Na Kolegijima gradonačelnika, održanim 11. i 18. srpnja 2016. godine razmatrani su 

radni prijedlozi ovih Odluka za sufinanciranje nabave školskih knjiga i njihovu 

realizaciju, te su nakon   dodatnih korekcija i usklađenja utvrđeni konačni prijedlozi i to  

kao dvije odvojene Odluke, kako je to naprijed navedeno, i isti upućuju se Gradskom 

vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

Krk, srpanj 2016.  

GRADONAČELNIK 

 

Prilozi: 

- Zaključak Gradonačelnika od 11. srpnja 2016. godine 

- Obavijest o sufinanciranju školskih knjiga za učenike  

            osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini  

 


