
Na temelju članka 7. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje, na sjednici održanoj dana 11. 

prosinca 2017. godine, Školski odbor  Osnovne škole Stjepana radića Bibinje donosi  

                                                                                  ODLUKU 

O utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na otvoreni poziv na dostavu 

projektnog prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska 

godina 2017./2018. 

I. 

Odlukom o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na otvoreni poziv na dostavu 

projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ školska godina 

2017./2018. (u daljnjem tekstu: Odluka) iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 

kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku, utvrđuju se kriteriji za 

utvrđivanje prava na uključenje u prijavu projekta te time oslobođenja od plaćanja školske kuhinje u 

slučaju pozitivne odluke o prihvaćanju projektnog prijedloga. 

II. 

Učenici koji se mogu, kao dio ciljne skupine uključiti u prijavu na otvoreni poziv na dostavu 

projektnog prijedloga trebaju zadovoljiti slijedeće uvjete: 

1) da obitelj u kojoj učenik živi ima prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva do 

2.000,00 kuna ostvareno u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. kolovoza 2017. 

godine. Zajedničko kućanstvo čine svi članovi obitelji koji dijele isti životni/stambeni prostor. 

2)  da učenik ne koristi po nekoj drugoj osnovi potporu za pokriće troškova školske prehrane u 

školskoj godini 2017./2018.  

III. 

Za ostvarivanje prava iz točke I. ove Odluke roditelji, posvojitelji ili skrbnici učenika trebaju priložiti 

slijedeću dokumentaciju: 

1) Molba, odnosno zahtjev za oslobađanja učenika od plaćanja školske kuhinje u školskoj godini 

2017./2018., 

2) Potvrda Porezne uprave o prihodima ostvarenim u razdoblju od 1.01.2017. godine do 

31.08.2017. godine,  

3) Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva koju potpisuje jedan od roditelja, posvojitelja ili 

skrbnika. 

 

                                                                          IV. 

Rok za dostavu molbe, odnosno zahtjeva te gore navedene dokumentacije je 21.12.2017. godine. 

Molbe, odnosno zahtjevi i dokumentacija zaprimljena nakon 21.12.2017. godine ili su nepotpuni, 

neće se uključiti u projektnu prijavu. 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na školskoj oglasnoj ploči. 

 

                                                                                               

                                                                                                    Predsjednica  Školskog  odbora:         

                                                                                               Marijana Kandić 


