
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
                OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                       Općinski načelnik 
 

KLASA: 602-02/19-01/02 
URBROJ: 2188/02-03-19-2 
Rokovci, 08. kolovoza 2019. godine 
  

 Na temelju točke IV. Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica 
i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole s područja Općine Andrijaševci za školsku godinu 
2019./2020. („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 9/19), Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog 
pribora učenicima osnovne škole s područja Općine Andrijaševci  

za školsku godinu 2019./2020. godinu 
 

I. 

 Sukladno Odluci o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora 
učenicima osnovne škole s područja Općine Andrijaševci za školsku godinu 2019./2020.(u daljnjem 
tekstu: Odluka), Općina Andrijaševci će sufinancirati nabavu radnih bilježnica i ostalog školskog 
pribora učenicima Općina Andrijaševci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu 
radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu u jednokratnom iznosu od 200,00 
kuna po učeniku, a koji iznos će biti isplaćen na dostavljeni tekući/žiro račun roditelja/skrbnika. 

 

II. 

 Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Općine 
Andrijaševci koji će  u školskoj godini 2019./2020. upisati  I.- VIII. razred i zajedno s jednim 
roditeljem/skrbnikom  ima prebivalište u Općini Andrijaševci. 
          Pravo na sufinanciranje pod uvjetom prebivališta iz prethodnog stavka  ovog članka mogu 
ostvariti i učenici osnovnih škola izvan općine Andrijaševci, a na području Republike Hrvatske. 
 

III. 

 Ovim Javnim pozivom pozivaju se sve osobe koje udovoljavaju kriterijima Odluke da podnesu 
zahtjev za sufinanciranje na propisanom obrascu. 
 Zahtjev za sufinanciranje može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine, 
www.andrijasevci.hr ili osobno u Općini Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci. 

 



IV. 

 Radi ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje, roditelj/skrbnik podnosi: 

1. ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u 
školskoj godini 2019./2020. 

2. obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika 
(ne starije od šest mjeseci) 

3. vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka 
4. presliku tekućeg/žiro računa roditelja/skrbnika. 

 

V. 

 Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se osobno Općini Andrijaševci. 
 Zahtjev se podnosi od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici 
Općine, www.andrijasevci.hr  te najkasnije do 30. rujna 2019. godine. 

 

 
  

 
  

     OPĆINSKI NAČELNIK 
                Damir Dekanić, dipl. ing. šum. 

 

 


