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            REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 602-01/18-01/08 
URBROJ: 2188/02-03-18-1 
Rokovci, 17. srpnja 2018. godine 
 

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 –Ispravak i 
123/17) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
br. 2/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 12. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2018. 
godine, donosi 

  
ODLUKU 

o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika, 
radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. 

  
  

  
I. 
  

       Općina Andrijaševci će sufinancirati nabavu udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog 
pribora za školsku godinu 2018./2019. u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku osnovne 
škole i /ili redovitom učeniku srednje škole za treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji koje je 
polaznik osnovne škole odnosno redoviti učenik srednje škole. 
       Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji s troje i više djece koji su učenici osnovne škole 
i/ili redoviti učenici srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području 
općine Andrijaševci najmanje u trajanju od 2 mjeseca od dana donošenja ove Odluke. 
 Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za 
školsku godinu 2018./2019. u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku iznimno ostvaruju 
učenici osnovnih i/ili redovni učenici srednjih škola čija su oba roditelja/skrbnika nezaposlena.  

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za 
školsku godinu 2018/2019. u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku ostvaruju učenici 
osnovnih i/ili redoviti učenici srednjih škola koji imaju rješenje nadležnog Ureda državne uprave o 
primjerenom programu obrazovanja. 
 Sredstva iz stavka 1., 3. i 4. ove točke isplatit će se na tekući/žiro račun jednog od 
roditelja/skrbnika. 
  

II. 
  

      Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik podnosi Zahtjev 
za sufinanciranje udžbenika u  školskoj godini 2018./2019. 
         Ispunjenom Zahtjevu obvezno se prilažu slijedeći dokumenti: 

1. Uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja (ne starije od šest mjeseci) 
2. Uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci) 
3. Rodni listovi ili izvatci iz matice rođenih djece za svu djecu iz iste obitelji 
4. Potvrda škole o redovnom školovanju učenika s podatkom koji razred učenih pohađa 
5. Izjava roditelj/skrbnika da ne ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po nekoj drugoj osnovi 
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6. Dokaz o nezaposlenosti– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 
mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva, potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba ne 
stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno drugi odgovarajući dokument 
kojim osoba dokazuje da je nezaposlena (u slučaju kada su roditelj/skrbnik nezaposlene 
osobe) 

7. Rješenje nadležnog Ureda državne uprave o primjerenom programu obrazovanja (u slučaju 
kada učenik ima rješenje nadležnog Ureda državne uprave o primjerenom programu 
obrazovanja) 

8. Broj tekućeg/žiro računa jednog od roditelja/skrbnika. 
  

III. 
  

     Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom podnose se u Općinu Andrijaševci 
     Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 1. studenog 2018. godine. 
  
      

IV. 
  

      Pravo na  sufinanciranje ne ostvaruju učenici koji ostvaruju pravo na besplatne 
udžbenike po nekoj drugoj osnovi. 
       Pravo na sufinanciranje ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred. 
  
   

V. 
 
     Sredstva za provedbu ove Odluke teretit će Proračun Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
  
  
  

VI. 
 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 
 
 
              PREDSJEDNIK VIJEĆA 
            Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


