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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD UMAG-UMAGO 

Upravni odjel za opću upravu 

i društvene djelatnosti 
---- 

R E P U B B L I C A   D I   C R O A Z I A 

REGIONE ISTRIANA 
CITTÀ DI UMAG-UMAGO 

Assessorato affari generali 

e attività sociali 

 
KLASA: 602-02/19-01/02 

URBROJ: 2105/05-04/02-19-2 

Umag, 28. siječnja 2019. 

 
OBAVIJEST 

o provedbi projekta Zaklade "Hrvatska za djecu": sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi 

u osnovnim školama u 4 hrvatske županije za drugo polugodište školske godine 2018./2019. 

 

 

 Poštovani roditelji! 

 Poštovani učitelji!  

 

 
 Grad Umag je na temelju obavijesti Zaklade „Hrvatska za djecu“ iz Zagreba od 25. siječnja 2019. godine 

iskazao interes za sudjelovanje u  projektu sufinanciranja troškova školske prehrane za cijelo 2. polugodište 

šk.god. 2018./19.  za djecu u potrebi OŠ Marije i Line i TOŠ "Galileo Galilei" čiji roditelji udovoljavaju strogo 

utvrđenim kriterijima, stoga vas molimo da pažljivo pročitate ovu obavijest.  

 

 Sufinanciranje troškova školske prehrane obuhvaća cijelo drugo polugodište šk. god. 2018./2019. (+/- 102 

radnih dana), za svu djecu u potrebi čiji roditelji/skrbnici dokažu ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

- da je dijete polaznik jednog od osam razreda osnovne škole čiji je osnivač Grad Umag, 

- da prosječni mjesečni prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula 

lipa) po članu zajedničkog kućanstva za razdoblje od 1. 1. 2018. godine do 31. 12. 2018. godine, 

- da obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova 

školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019. 

 

 Sufinanciranje se odnosi na jedan obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kuna (pet kuna i pedeset lipa) za 

svaki radni/nastavni dan drugog polugodišta školske godine 2018./2019. Roditeljima koji su sami platili školsku 

prehranu u mjesecu siječnju 2019. godine razmjerno će se umanjiti iznos s obračunom troškova tijekom narednih 

mjeseci, uz uvjet da na temelju vjerodostojne dokumentacije dokažu da ispunjavaju propisane uvjete.   

 

 S obzirom da će Zaklada sufinancirati jedan obrok dnevno u iznosu 5,50 kn, navedenim iznosom 

podmirivat će se isključivo konzumacija školske marende, a razliku do pune cijene plaćat će korisnici, odnosno 

Grad Umag za one korisnike kojima je na temelju rješenja priznato pravo na besplatne školske obroke.   

 

 Djeca korisnika koji konzumiraju ručak u produženom boravku plaćat će i nadalje punu cijenu ručka 

samostalno, odnosno Grad Umag za one korisnike kojima je na temelju rješenja priznato pravo na besplatne 

školske obroke.   
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V  A  Ž  N  O  !  

 

S obzirom da Zaklada nameće strogo poštivanje  rokova  za dostavu dokumentacije,  

molimo da pozorno pročitate sljedeće upute.  

 

 

Radnje koje moraju poduzeti podnositelji koji udovoljavaju uvjetima 

 i Dokumentacija koju roditelji, odnosno zakonski skrbnici, posvojitelji ili udomitelji moraju 

pribaviti i dostaviti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta: 
 

 

1. u tajništvu škole zatražiti potvrdu o školovanju da dijete školu pohađa besplatno 

(Obrazac 1.),  

 

2. u tajništvu škole zatražiti Izjavu (Obrazac 2.), koju je potrebno ispuniti sa svim 

traženim podacima i potpisati vlastoručnim potpisom, 

 

3. u Poreznoj upravi zatražiti potvrdu o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 1. 

siječnja. 2018. do 31. prosinca 2018. godine ZA SVE ČLANOVE KUĆANSTVA. 

 

4. cjelokupnu dokumentaciju OSOBNO dostaviti u Grad Umag - Upravni odjel za 

opću upravu i društvene djelatnosti, Trg slobode 7, II. kat, svakog radnog dana, od 

ponedjeljka do petka od 7,30 - 15,30 sati (pauza 11.00 - 11.30 sati). 

 

 

MOLIMO RODITELJE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU 

DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA TEMELJEM RJEŠENJA GRADA UMAGA DA 

TAKOĐER DOSTAVE NAVEDENU DOKUMENTACIJU RADI UTVRĐIVANJA UVJETA 

PRIHODA OD 2.000,00 KN/MJESEČNO PO ČLANU OBITELJI. PRIZNATO PRAVO 

NEĆE SE UKINUTI, NEGO ĆE ŠKOLE UMANJITI RAČUN GRADU UMAGU ZA  IZNOS 

OD 5,50 KN/DNEVNO PO UČENIKU . 

 

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU JE SRIJEDA 13. VELJAČE 2019. GODINE DO 15.00 SATI. 

NAKNADNO PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE NIJE MOGUĆE! 

 
Za dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti 

Grada Umaga na broj  telefona 702-961, odnosno elektronskom poštom na adresu: dimitrij.susanj@umag.hr 

 S poštovanjem,   

 

 

 

 

Privremeni Pročelnik 

Slaviša Šmalc, struč.spec.oec. 

v.r. 
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