
Na temelju Odluke o Proračunu za 2016.godinu (Službeni glasnik općine Sopje br.6/15) i 
pripadajućih Programa,  općinsko vijeće Općine Sopje na svojoj  18.sjednici  održanoj  dana 
31.03.2016.godine donosi

ODLUKU 
o financiranju kupnje udžbenika učenicima prvog razreda osnovnih škola Eugena 

Kumičića i Davorina Trstenjaka sa područja Općine Sopje za školsku godinu 2016/2017. 

       Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Sopje određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima, način i visinu 
ispate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2016/17.

        Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako ispunjavaju uvjete:

- da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Sopje,

- da su djeca polaznici prvih razreda osnovnih škola Davorina Trstenjak, područna škola 
Sopje, Eugena Kumičića u Slatini te područnim školama u Vaškoj, Novakima, 
Gornjem Miholjcu i Josipovu.

       Članak 3.

Zahtjev  za  novčanu pomoć  na  propisanom obrascu  sa  dokazima  o  ostvarivanju  prava  na 
novčanu pomoć dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sopje. Obrazac zahtjeva 
roditelji mogu preuzeti u Općini Sopje, te na web stranici Općine Sopje www.sopje.hr. 

Članak 4.

Krajnji  rok  za  podnošenje  zahtjeva  za  ostvarivanje  prava  na  novčanu  pomoć  u  kupnji 
udžbenika je 15. listopada 2016. godine.

Članak 5.

Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi financiranja kupnje udžbenika za učenike 
prvih razreda, u 100% iznosu nabavne vrijednosti udžbenika.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Sopje“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE

                                             Predsjednik općinskog vijeća:

Ivo Horvat, v.r.

KLASA:602-02/16-01/01
URBROJ:2189/10-01-16-01

http://www.sopje.hr/


IME I PREZIME RODITELJA: Adresa prebivališta (naselje, ulica, k.br.):

OIB RODITELJA: Broj tekućeg računa za isplatu pomoći:

Temeljem Odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike prvog razreda  škola Davorin 
Trstenjak, područna škola Sopje, Eugena Kumičića u Slatini  (područnim školama u Vaškoj, 
Novakima,  Gornjem Miholjcu i  Josipovu),  molim da mi  se  isplati  novčana pomoć i  to  za 
dijete:

( ime i prezime djeteta )

( naziv škole )

( ime i prezime djeteta )

   ( naziv škole )

----------------------------------- 

( potpis )

Zahtjevu prilažem tražene dokaze:

1. Potvrdu škole o upisu djeteta,
2. Presliku osobnih iskaznica roditelja,
3. Presliku bankovne kartice sa brojem tekućeg računa,
4. Preslika računa za kupnju udžbenika.

OPĆINA SOPJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KRALJA TOMISLAVA 9
33525 SOPJE

ZAHTJEV
Za novčanu pomoć pri kupnji udžbenika za školsku 2016/2017. godinu.


