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16.

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 22.
stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine» broj 33/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
29. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije» br. 10/09. i
2/11), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
30. sjednici održanoj 20. 12. 2012. godine, donosi
ODLUKU
o ostvarivanju prava redovitih studenata
na jednokratnu novčanu pomoć općine
Donji Andrijevci
za akademsku godinu 2012/2013
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
ostvarivanja prava redovitih studenata na
jednokratnu novčanu pomoć općine Donji
Andrijevci za akademsku godinu 2012/2013., te
visina i način isplate pomoći.
Članak 2.
Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom
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novčanom iznosu od 1.000,00 kuna ovisno o visini
ukupnog dohotka članova kućanstva studenta.
Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u
Proračunu općine Donji Andrijevci.
Članak 3.
Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim
uvjetima:
a)
da student ima hrvatsko državljanstvo i
status redovitog studenta,
b)
da ima prebivalište na području općine
Donji Andrijevci najmanje jednu godinu
prije podnošenja zahtjeva, i
c)
da ukupni dohodak ostvaren u 2012. godini
po članu kućanstva mjesečno ne prelazi
iznos od 1.663,00 kn.
Članak 4.
Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj dohotka
(dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od
samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i
imovinska prava, dohodak od kapitala, dohodak od
osiguranja) i drugih primanja koje ostvari korisnik i
članovi njegovog kućanstva prema propisima o
porezu na dohodak.
Dohodak u smislu ove Odluke smatra se: plaća
ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i
inozemstvu, mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih
odnosa po osnovi rada, dohodak od obrtničke
djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i
šumarstva i od drugih samostalnih djelatnosti,
dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od
iznajmljivanja postelja, soba i apartmana
putnicima i turistima, dohodak od vremenski
ograničenog ustupa autorskih prava, prava
industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava,
dohodak od otuđenja i davanja na korištenje
nekretnina i imovinskih prava, dohodak od
dividenda i udjela u dobiti i kamata i dohodak po
osnovi osiguranja života i dobrovoljnoga
mirovinskog osiguranja.
Druga primanja u smislu ove Odluke su:
mirovine ostvarene u inozemstvu, naknade za
vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade
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za porodni dopust i naknade zbog nezaposlenosti.
Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva, u
smislu ove Odluke, podrazumijeva se dohodak iz
stavka 1., 2. i 3. ovoga članka umanjen za iznos
poreza i prireza.
Članak 5.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć
pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od
roditelja.
Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća
dokumentacija:
- preslik osobne iskaznice (za punoljetne članove
kućanstva),
- uvjerenje o upisu na fakultet u Republici
Hrvatskoj za akademsku godinu 2012/2013,
- potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2012.
godini (za punoljetne članove kućanstva),
- izjavu o zajedničkom kućanstvu,
- broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili
jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata
pomoći.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se od
1.3.2013. do 30.9.2013. godine u pisanom obliku
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji
Andrijevci koji donosi rješenje o pravu na pomoć.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:550-01/12-01/49
Urbroj:2178/04-03-12-1
Donji Andrijevci, 20.12. 2012.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Ćorić, v.r.
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17.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i
79/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«
10/09 i 2/11), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci, na 30. sjednici održanoj 20.12.2012.
godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka
opreme (u daljnjem tekstu Program) na području
općine Donji Andrijevci za 2013. godinu za javne
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu,
opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda i odlaganje komunalnog otpada.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Građenje javnih površina financirat će se iz
sredstava Proračuna općine Donji Andrijevci u
ukupnom iznosu od 165.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
- izgradnja nogostupa (staza) u naseljima na
području općine – 165.000,00 kn

