
Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik općine Ivanska 4/20), a na 

prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 25. sjednici održanoj 

11. rujna 2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U  

o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na 

jednokratnu pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta te visinu pomoći i postupak njezina 

ostvarivanja za školsku godinu 2020./2021. 

Pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta je novčani iznos na koji imaju pravo 

roditelji ili zakonski staratelji. 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta može ostvariti i koristiti roditelj 

ili zakonski staratelj (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva): 

- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Ivanska, 

- za dijete koje je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine 

Ivanska,  

- za dijete koje je upisalo školsku godinu 2020./2021. 

- ako su podmirene sve obveze prema Općini Ivanska 

Članak 3. 

 Visina jednokratnog novčanog iznosa za opremu osnovnoškolskog djeteta iznosi 

200,00 kuna (slovima: dvjestokuna). 

 Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu na žiroračun ili 

tekući račun korisnika. 

 

Članak 4. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta podnosi 

se Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do 31. listopada 2020. godine. 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o svom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili 

uvjerenja o prebivalištu – ne starije od 6 mjeseci), preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o 

prebivalištu za dijete  - ne starije od 6 mjeseci, rodni list za dijete, IBAN žiro ili tekućeg 

računa, potvrda o upisu u školu, ako učenik ne pohađa Osnovnu školu Ivanska. 

  



Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za opremu 

osnovnoškolskog  djeteta u smislu ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ivanska za 2020. 

godinu konto 37219 – Ostale naknade iz proračuna u novcu. 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 

Ivanska. 
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