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OSNOVNA ŠKOLE STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA
Ante Starčevića 14
21 300 MAKARSKA
e-mail: skola@os-sivicevica-ma.skole.hr

Zahtjev za financiranje obroka u OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA,
za školsku godinu 2021./2022.

UPUTA:
Molimo Vas da pročitate sve uvjete iz točke A) i točke B).
Zaokružite samo jedan od uvjeta koji kućanstvo ispunjava.
Ako ispunjavate uvjet i iz točke A) i iz točke B) zaokružite uvjet iz točke A).
Za zaokruženi uvjet potrebno je dostaviti tražene dokaze/isprave navedene uz taj uvjet.
Zahtjevi koji budu predani Školi bez potrebnih isprava/dokaza neće biti razmatrani.

TOČKA A):
Pravo na financiranje obroka ostvarujem budući sam roditelj/staratelj učenika kućanstva koje ispunjava
jedan od potrebnih uvjeta iz članka 2. Pravilnika o financiranju obroka u osnovnim školama na području
grada Makarske:

1. UVJET-kućanstvo koje ima rješenje CZSS o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu-
potreban dokaz je:
Rješenje Centra za socijalnu skrb Makarska o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

2. UVJET-kućanstvo je korisnik prava na dječji doplatak-potreban dokaz je:
Rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu za 2021. godinu

3. UVJET-kućanstvo u kojem su oba roditelja/skrbnici nezaposleni-potreban dokaz je:
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti oba roditelja/skrbnika

4. UVJET-učenik s teškoćama u razvoju- potreban dokaz je:
Rješenje za dijete s teškoćama u razvoju

TOČKA B):
Pravo na financiranje obroka ostvarujem budući sam roditelj/staratelj učenika kućanstva koje ispunjava

jedan od potrebnih uvjeta iz članka 3. Pravilnika o financiranju obroka u osnovnim školama na području
grada Makarske:

1. UVJET-učenik iz višečlanog kućanstva s troje i više djece (ako su djeca: rane dobi, predškolske dobi,
polaznici osnovnog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja ili visokog obrazovanja) koji žive u
zajedničkom kućanstvu- potreban dokaz je:
Uvjerenja o prebivalištu za svu djecu, rodni listovi za svu djecu te
mjerodavne isprave/potvrde za svu djecu o redovnom školovanju/studiranju (ne odnosi se na djecu rane i
predškolske dobi)

2. UVJET-roditelj/staratelj učenika iz jednoroditeljskog kućanstva- potreban dokaz je:
Isprava iz koje je vidljivo da učenik živi u jednoroditeljskom kućanstvu
(primjer: smrtni list jednog roditelja, presuda o razvodu braka roditelja ili presuda o uzdržavanju djeteta,
potvrda Centra za socijalnu skrb Makarska o jednoroditeljskom kućanstvu…)
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Napominju se roditelji koji ispunjavaju i podnose Zahtjev temeljem bilo kojeg uvjeta točke B) ovog Zahtjeva
kako je Pravilnikom o financiranju obroka u osnovnim školama na području grada Makarske određeno
ograničeno financiranje takvih Zahtjeva ( u slučaju ispunjavanja uvjeta točke B) pravo na financiranje obroka
za takve učenike uz učenike iz kućanstva u riziku od siromaštva po procjeni djelatnika Škole ili CZSS-a može
se priznati sveukupno do 10 posto od ukupnog broja priznatih prava na obrok učenika koji ispunjavaju uvjet
„kućanstvo je korisnik prava na dječji doplatak“) .

Ja, ___________________________________________________, OIB ____________________________,
/ime i prezime roditelja/staratelja/ /OIB podnositelja zahtjeva/

s mjestom i adresom stanovanja ___________________________________________________________,

kao roditelj/staratelj  djeteta  ______________________________, OIB ___________________________,
/ime i prezime djeteta/ /OIB djeteta/

koje je u školskoj godini 2021./22. učenik _______________ razreda OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA,

podnošenjem ovog Zahtjeva uz sve potrebne dokaze/isprave, molim da se za moje dijete omogućite
financiranje troškova školske prehrane u školskoj godini 2021./2022., temeljem Pravilnika o financiranju
obroka u osnovnim školama na području grada Makarske
(Glasnik Grada Makarske br. 18/21, od 22. listopada 2021. godine).

Ovaj Zahtjev predajem Školi samo i isključivo u svrhu ostvarivanja prava djeteta imenovanog u uvodu ovog Zahtjeva i to za školsku
godinu 2021./2022. te se Zahtjev kao i priloženi dokazi/isprave ne smiju koristiti u druge svrhe. Ujedno svojim potpisom
ovlašćujem Školu kao i sve osobe zadužene u postupcima oko ovog Zahtjeva da vrše provjeru, obradu, pohranu i upotrebu danih
podataka samo i isključivo u svezi s postupkom nužnim za odobrenje financiranja obroka.

U _____________________ , 2021. godine ______________________________
/mjesto i datum/                                                                        /vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva/

Čitko popunjen i potpisan Zahtjev uz potrebne dokaze/isprave potrebno je predati
Školi najkasnije do 10. prosinca 2021. godine.

Zahtjev uz dokaze/isprave dostaviti Školi na jedan od sljedećih načina:
- sve skenirano na e-mail Škole: skola@os-sivicevica-ma.skole.hr
- neposredno po Vašem djetetu/učeniku u ured Pedagoginje ili Psihologinje
ili u Tajništvo Škole

- neposredno roditelj osobno- predati osobi na porti Škole.


