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Varaždin, 10. rujan 2021. 

       

Na temelju Zaključka o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih 

škola kojima je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-03/21-

01/38; URBROJ: 2186/1-02/1-21-1 od 8. rujna 2021. godine) Glazbena škola u Varaždinu 

objavljuje 

 

 POZIV 

 

ZA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE UČENIKA 

SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU 

u školskoj godini 2021./2022.  

 

I. 

 

Pravo na sufinanciranje školske prehrane ostvaruju isključivo učenici srednje Glazbene škole u 

Varaždinu koji pohađaju A odjeljenja, a čiji roditelji/staratelji posjeduju Rješenje ili potvrdu 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2021. godine kojim je utvrđeno da ostvaruju pravo 

na dječji doplatak, budući da prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% 

proračunske osnovice od 543,14 kn i da time spadaju u prvu cenzusnu grupu  - doplatak za djecu 

određen u svoti od 299,34 kn, odnosno: 374,18 kn za dijete s oštećenjem zdravlja, bez oba roditelja 

ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata, nepoznatog prebivališta, potpuno nesposobni za 

samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost te za korisnike koji pravo ostvaruju 

prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; 344,24 

kn za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog 

prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna 

sposobnost; 831,50 kn  za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za 

djecu (za djecu s težim ili teškim invaliditetom). 

 

II. 

 

Učeniku koji ostvaruje pravo na dječji doplatak iz točke I. sufinancirat će se obrok sa 7,00 kn po 

nastavnom danu koji je proveo u školi. 

 

III. 

 

Prijavu na ovaj Poziv podnosi roditelj/staratelj (u daljnjem tekstu: roditelj) učenika za kojeg se 

traži sufinanciranje školske prehrane, a  sastoji se od sljedeće dokumentacije: 

- Zahtjeva za sufinanciranje školske prehrane 

- Rješenjem o pravu na doplatak za djecu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 

2021. godine ili Potvrdom o isplaćenom doplatku za djecu na kojoj se jasno vidi visina 

dječjeg doplatka za prijavljenog učenika.  
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IV. 

 

Poziv za sufinanciranje školske prehrane je otvoren od 10. rujna 2021. do 30. rujna 2021. godine 

te je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. 

 

 

V. 

Pravo na sufinanciranje školske prehrane ostvaruje se na način da učenik/roditelj koji želi 

sufinanciranje ispiše zahtjev s mrežne stranice Škole www.glazbena.hr – Informacije ili od 

razrednika/tajništva zatraži obrazac – Zahtjev za sufinanciranje prehrane učenika i do                    

30. rujna 2021. godine popunjeni obrazac s potrebnom dokumentacijom dostavi u Tajništvo 

(soba 7b) ili skenirano na e-mail tajnistvo@glazbena.hr. 

 

VI. 

 

Zahtjevi sa dokumentacijom prijavljenih učenika dostavljaju se Varaždinskoj županiji, Upravnom 

odjelu za prosvjetu, kulturu i sport koji utvrđuje kojim će se učenicima  odobriti sufinanciranje 

školske prehrane.  

 

 

 

 

 

Ravnatelj: 

mr.sc. Davor Matačić 
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