
GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik 

Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18, 03/19, 03/20 i 02/21) i 

Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih potpora učenicima osnovnih škola sa područja grada Valpova u školskoj 

godini 2022./2023., pod brojčanom oznakom KLASA: 402-01/22-01/142, URBROJ: 2158-7-2-22-1, od 22. srpnja 

2022. godine, raspisuje sljedeći 

 

J A V N I   P O Z I V 

ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA  

SA PODRUČJA GRADA VALPOVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 

 

 

I. PREDMET 

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih potpora učenicima osnovnih škola sa područja grada 

Valpova u školskoj godini 2022./2023. 

 

II. VISINA POTPORE 

Jednokratna novčana potpora iz prethodne točke ovog Javnog poziva određena je u iznosu od 300,00 kn po učeniku 

te se dodjeljuje u svrhu nabavke udžbenika, školskog pribora i sl. 

 

III. PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA 

Pravo na dodjelu jednokratnih novčanih potpora iz točke I. ovog Javnog poziva imaju svi učenici Osnovne škole 

Matije Petra Katančića Valpovo i učenici Osnovne škole Ladimirevci uključujući i područne škole, od prvog do 

osmog razreda, koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Valpova. 

 

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA 

Zahtjev za isplatu novčane potpore podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, 

Uredu gradonačelnika Grada Valpova sa svom dolje navedenom dokumentacijom. 

Obvezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu potpore je sljedeća: 

- preslika osobne iskaznice roditelja/skrbnika (podnositelja zahtjeva); 

- preslika tekućeg računa roditelja/skrbnika (podnositelja zahtjeva); 

- izjava o davanju privole za korištenje osobnih podataka.  

Zahtjev za dodjelom potpore sa svom propisanom dokumentacijom dostavlja se na sljedeći način: 

- putem email adrese: kristina.vidosic@valpovo.hr isključivo u pdf. formatu;  

- osobnom dostavom ili putem pošte na adresu: Grad Valpovo, Ured gradonačelnika, Matije Gupca 32, 31 

550 Valpovo. 

 

V. ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE 

Javni poziv otvoren je u razdoblju od 27. srpnja do 01. rujna 2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava 

planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2022. godinu za navedenu namjenu.  

 

VI. OPĆE ODREDBE 

Ukoliko je zahtjev za dodjelom potpore nepotpun ili nepravodoban, isti se neće uzeti u razmatranje. 

Grad Valpovo zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od 

podnositelja zatražiti pojašnjenje dostavljene dokumentacije. 

 

KLASA: 402-01/22-01/142 

URBROJ: 2158-7-2-22-2 

 

Valpovo, 26. srpnja 2022. godine 

 

 GRADONAČELNIK: 

 Matko Šutalo, dipl.iur. 

mailto:kristina.vidosic@valpovo.hr

