
 

ŠKOLSKA PREHRANA 2021./2022. 

 

 

 Cijena školske prehrane učenika u osnovnim školama Grada Samobora u školskoj 

godini 2021./2022. iznosi 7,00 kn po danu. 

 

Kategorije učenika koji ostvaruju popust: 

 

1. Učenici iz obitelji slabijeg imovinskog statusa ostvaruju pravo na financiranje 

školske prehrane u iznosu od 100% utvrđene cijene školskog obroka ako:  

 

 prosječni mjesečni prihod obitelji u kojoj učenik živi ne prelazi iznos od 2.000,00 

kuna po članu zajedničkog kućanstva (kućanstvo čine svi članovi obitelji i djeca, 

uključivo i učenik, koji dijele isti životni/stambeni prostor) 

 učenik i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, 

posvojitelja ili udomitelja) nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi 

iz bilo kojeg javnog izvora ostvario pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske 

prehrane u školskoj godini 2021./2022. 

 

Prihod zajedničkog kućanstva, kumulativno podrazumijeva i obuhvaća sljedeće: 

 prosječnu mjesečnu neto plaću, odnosno naknadu s osnove zaposlenja, ostvarenu u 

tekućoj godini (posljednja tri mjeseca) od strane svakog pojedinog člana 

zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti 

 mirovinu (sa zaštićenim i drugim dodacima na mirovinu), naknadu mirovine ili 

novčanu naknadu u prosječnom mjesečnom iznosu, ostvarenu u navedenom 

vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, 

podložno primjenjivosti 

 dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene 

djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i 

šumarstva); dohodak od imovine i imovinskih prava; dohodak od kapitala; 

dohodak od osiguranja; drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na 

dohodak, sve ostvareno u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog 

pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti  

 naknadu plaće za vrijeme bolovanja te rodiljnu i roditeljsku novčanu potporu, 

ostvarenu u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana 

zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti. 

 

2. Treće i svako sljedeće dijete, čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili  

polaznici osnovne/srednje škole u iznosu od 100% 



 

3. Učenici korisnici dječjeg doplatka u iznosu od 50%. 

 

 Učenici mogu koristiti olakšice do kraja nastavne godine, a od mjeseca u kojem je škola 

zaprimila dokumentaciju na temelju koje se ostvaruje pravo) 

Za korištenje školske prehrane roditelji sa Školom potpisuju ugovor, a školska prehrana 

uplaćuje se općom uplatnicom u banci, pošti, Fini ili internetskim bankarstvom. 

Uplatnice će učenicima podijeliti razrednici sredinom svakog mjeseca za tekući mjesec. 

Molimo da prije početka svakog mjeseca djeca razrednici/razredniku prijave ili jave 

promjenu u vezi sa školskom prehranom. Ako su djeca odsutna na duže vrijeme, više od 

tri dana (zbog bolesti i sl.), roditelji za te dane moraju odjaviti šk. kuhinju kako se ne bi 

pripremali i plaćali obroci. Do tri dana odsutnosti s nastave cijena školske kuhinje se ne 

umanjuje. U slučaju nemogućnosti korištenja programa školske prehrane zbog izricanja 

mjere samoizolacije učenika od strane nadležne epidemiološke službe, za korisnike 

usluga programa školske prehrane mjesečna cijena obračunava se sukladno broju dana 

korištenja usluge.  

 

       

                                                                             Ravnatelj Goran Lesjak 

 

 
 

 

 

 

 

 


