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Jakovlje, 23. srpnja 2021. 
 
 Temeljem članka 31. Statuta Općine Jakovlje („Službeni  glasnik Općine Jakovlje“ 
broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 23. srpnja 2021. 
godine, donijelo je sljedeću 

 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola 

 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina pomoći i prava na sufinanciranje 
nabave udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Jakovlje  za 
školsku godinu 2021./2022. 

 
Članak 2. 

 Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih 
škola su: 
 - prijavljeno prebivalište učenika i roditelja/samohranog roditelja/skrbnika na području 
             Općine Jakovlje (potvrda o prebivalištu ili važeća osobna iskaznica), 
 - čije kućanstvo odnosno objekt ili stan u kojem učenik i roditelji/samohrani 
              roditelj/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište ima podmirene sve obveze prema 
              Općini Jakovlje, 
 - potvrdu o upisu u školsku godinu 2021./2022., 
 - dostava izvornika računa. 
 Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola ne ostvaruju 
učenici koji su to pravo ostvarili po drugoj osnovi. 

 
Članak 3. 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. 
 

Članak 4. 
 Općina Jakovlje sufinancirati će nabavu udžbenika za učenike srednjih škola u iznosu 
do 400,00 kuna po učeniku, uplatom na transakcijski račun roditelja temeljem zahtjeva za 
sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje 
preporučenom pošiljkom ili osobno do 30. rujna 2021. godine. 
 Obrazac zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola moći 
će se preuzeti na službenim stranicama Općine Jakovlje. 

 
Članka 5. 

 Sredstva iz članka 4. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Jakovlje za 2021. 
godinu. 
 
 
 



 

 
Članak 6. 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati. 
 Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se po obradi svih zaprimljenih zahtjeva, a o 
čemu će roditelji biti obaviješteni objavom obavijesti na službenoj web stranici Općine 
Jakovlje. 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Jakovlje. 

 
                                        PREDSJEDNIK 

                                              OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 
                                            Mario Hlad, v.r. 

 


