
1. Dijete je polaznik nekog od 8 (osam) razreda jedne od Osnovnih škola;

p

5. osnovna škola i/ili osnivač/i iste nisu prethodno ili paralelno ostvarili potporu od Zaklade
za pravne osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za djecu polaznike odnosne
osnovne škole za školsku godinu 2016.12017., niti su bili krajnji korisnici takve potpore
Zaklade, niti su ostvarili takvu potporu iz nekog drugog izvora

Postupak provedbe Projekta odvijao bi se na slijedeći način:

Svaka škola prilikom početka školske godine odmah bi započela s postupkom utvrđivanja
podataka o stvarnim potrebama svojih učenika za osiguranjem pokrića troškova školske
prehrane utvrđujući tako konačni broj djece krajnj ih korisnika.
Radi izbjegavanja dvojbe, u nastavku se precizno utvrđuju svi uvjeti koje djeca, Krajnji
korisnici, i obitelji u kojima ista žive, moraju kumulativno ispuniti i relevantnom
dokumentacijom dokazati kako bi ostvarili status Krajnjih korisnika u smislu ovog
Projekta:

2. Obitelj u kojoj živi Dijete ne plaća za to Dijete djelomičnu ili cjelokupnu školarinu za
potrebe pohađanja redovnog općeobrazovnog programa u Osnovnoj školi;

3. Dijete je krvnim srodstvom ili po nekoj zakonskoj osnovi povezano s obitelji u kojoj
živi;

4. Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika,
posvojitelja ili udomitelja) je hrvatski državljanin;

5. Obitelj u kojoj živi Dijete ima prosječni mjesečni prihod ostvaren u razdoblju od
početno 01. siječnja 2016. godine do zaključno 31. kolovoza 2016. godine po članu
zajedničkog kućanstva (koje kućanstvo čine svih članovi obitelji i djeca, uključivo Dijete,
koji dijele isti životni/stambeni prostor) koji ne prelazi iznos od 60,1323 %
(šezdesetcijelatisućutristodvadesettri posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o
izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 26/2016), a
koja proračunska osnovica je utvrđena u iznosu od 3.326,00 kn (tritisućetristodvadesetšest
kuna i nula lipa) (u daljnjem tekstu: "Proračunska osnovica") te pri čemu se utvrđuje da
60,1323 % (šezdesetcijelatisućutristodvadesettri posto) Proračunske osnovice iznosi

. 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna i nula lipa);

6. Obitelj u kojoj živi Dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe
u svrhu pokrića troškova školske prehrane za dijete/djecu za školskoj godini 2016.12017.;

7. Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika,
posvojitelja ili udomitelja) za Dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj
osnovi iz bilo kojeg javnog izvora ostvarilo pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske

. prehrane u školskoj godini 2016.12017.

Prihod zajedničkog kućanstva, u smislu navoda u točki 5., kumulativno
podrazumijeva i obuhvaća sljedeće:

prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada s osnove zaposlenja, ostvarena u
navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog
kućanstva, podložno primjenjivosti;


