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znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo
socijalne politike i mladih , Centar za socijalnu skrb i
dr.).

Članak 4.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa: 550-01/14-01/43
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 29.7.2014.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u
Proračunu općine Donji Andrijevci za 2014. godinu.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

Članak 5.
Pravo na sufinanciranje obveznih udžbenika
ostvaruje se na temelju popisa učenika škole kojom
se potvrđuje da je učenik u školskoj godini
2014./2015. upisao, te da redovito pohađa osnovnu
školu.
Popis iz prethodnog stavka osnovna škola
dostavlja općini Donji Andrijevci.
Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na
tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.

Članak 6.
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se općini
Donji Andrijevci u vremenu od 1.9. do
31.10.2014.godine. Zahtjevu se obvezno prilaže:
- uvjerenje o prebivalištu/boravištu učenika
- izjava pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću da učenik nije stekao pravo
sufinanciranja ili financiranja udžbenika po nekoj
drugoj osnovi, odnosno iz nekog drugog izvora koju
potpisuje jedan od roditelja učenika.
Obrazac zahtjeva za sufinanciranje i obrazac
izjave može se preuzeti na mrežnim stranicama
općine Donji Andrijevci.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

15.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12), članka 35
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13 pročišćeni tekst) i članka 29.Statuta općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09,2/11, i 3/13), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 9. sjednici održanoj
29.7.2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
Proračunu općine Donji Andrijevci
za 2014. godinu

Članak 1.
U posebnom dijelu Proračuna općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 26/13) proračunska pozicija pod
rednim brojem R0120 (42141) „Rekonstrukcija i
izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine“
planirani iznos od 280.000,00 kuna mijenja se na
planirani iznos od 190.000,00 kuna (Program A01
1020 Izgradnja vodovodne mreže, Aktivnost A01
1020 Razvojnog karaktera)
U posebnom dijelu Proračuna dodaje se
nova proračunska pozicija pod rednim brojem
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R0126 „Sufinanciranje obveznih udžbenika za
učenike osnovne škole“ na planirani iznos od
90.000,00 kuna (Program A01 1008 Socijalna skrb,
Aktivnost A01 1008 A100001 Socijalna skrb).
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OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/14-01/18
Urbroj:2178/14-01-14-1
Donji Andrijevci, 29.7.2014.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

