
             
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TRPINJA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 551-02/22-04/02 

URBROJ: 2196-29-02-22-2 

Trpinja,  25. kolovoza 2022. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o pravima iz socijalne skrbi („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 9/14, 3/18, 19/18 i 21/20) te članka 46. stavak 4. točke 2. 

i 7. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 

3/18, 3/20 i 4/21), općinski načelnik Općine Trpinja, donio je  

 

ODLUKU 

 

 

I. 

Općina Trpinja isplatiti će novčanu pomoć iz sredstava Proračuna Općine Trpinja svim 

učenicima 6., 7. i 8. razreda  osnovnih škola s područja Općine Trpinja u školskoj 2022./2023. 

godini, u iznosu do 600,00 kn (slovima:šest stotina kuna i nula lipa) po učeniku, 

jednokratno. 

Pravo na novčanu pomoć iz prethodnog stavka imaju isključivo učenici s prebivalištem na 

području Općine Trpinja. 

Općina Trpinja isplatit će novčanu pomoć u iznosu iz stavka 1. i svim učenicima 6., 7. i 8. 

razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023. godini koji imaju prebivalište na 

području naselja Ćelije. 

II. 

Iznos novčane pomoći iz stavka 1. prethodne točke ove Odluke biti će isplaćen na zahtjev 

roditelja/skrbnika učenika, a sukladno popisu učenika 6., 7. i 8. razreda, dostavljenih od strane 

osnovnih škola s područja Općine Trpinja. 

Iznos novčane pomoći iz stavka 3. prethodne točke ove Odluke biti će isplaćen na zahtjev 

roditelja/skrbnika učenika, sukladno dostavljenom popisu učenika. 

 

III. 

Zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu pomoć iz točke 1. ove Odluke roditelj/skrbnik 

učenika obvezan je priložiti: 

 

1. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika na čiji račun će se izvršiti isplata 

2. presliku rodnog lista učenika za kojeg se podnosi zahtjev 

3. presliku tekućeg računa roditelja/skrbnika na koji će se izvršiti isplata 

4. presliku uvjerenja o prebivalištu učenika i roditelja/skrbnika na čiji račun će se izvršiti 

isplata 

                                                                 IV. 

Sredstava za predmetnu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Trpinja za 2022. 

godinu. 

       V. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja. 

 

 

 



VI. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

         

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK  

                                                                                                             Miroslav Palić, ing. 


