
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POKUPSKO 
 

  Načelnik         

 
 

 

Na temelju članka  53. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 
13/21) načelnik Općine Pokupsko dana 03. rujna 2021.  godine donosi 
 
 

ODLUKU  
o subvencioniranju prehrane učenika u osnovnim školama 

 za školsku godinu 2021./2022.  
 
 

Članak 1. 
Učenicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Pokupsko, a čiji prihod 
po članu domaćinstva ne prelazi 2.328,20 kn mjesečno, Općina Pokupsko će u 
školskoj godini 2021./2022. osigurati subvencioniranje troškova prehrane u školskoj 
kuhinji u iznosu od 100 %.  
 

Članak 2. 
Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke vršit će se na IBAN osnovne škole 
prema ispostavljenom računu.  
 

Članak 3. 
Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 1. ove odluke podnosi se Općini Pokupsko na 
posebnom obrascu. Prilikom podnošenja zahtjeva roditelji učenika dužni su dostaviti  
osobne iskaznice svih punoljetnih članova kućanstva, rodni list za svu maloljetnu 
djecu (i predškolsku ako ih imaju), podatke o prihodima svih članova domaćinstva za 
prethodni mjesec, i to: potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima 
podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva (za dohodak od nesamostalnog rada, 
naknade za bolovanje, nezaposlenosti, porodnog dopusta, i dr.), potvrdu Porezne 
uprave za dohodak od samostalnog rada (dohodak od obrta, najamnine i dr.), 
mirovinsku uputnicu  ili presliku rješenja o mirovini, rješenje o dječjem doplatku. 
 

Članak 4.  
Roditelj koji dostavi netočne ili neistinite podatke i ostvari isplatu subvencije prema 
ovoj Odluci, a za kojeg se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je 
vratiti isplaćeni iznos subvencije uvećan za kamate.  
 

Članak 5. 
Zahtjevi za subvenciju prehrane mogu se podnijeti tokom cijele školske godine 
2021./2022., ali se subvencija odobrava samo od mjeseca podnošenja zahtjeva 
nadalje, a ne retroaktivno.   

 
 
 



 

2/2 

 
 

Članak 6.  
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“, a stupa na snagu 
danom donošenja.  
 
 
KLASA: 402-08/21-05/01 
URBROJ: 238-22-2-21-1 
Pokupsko, 03. rujna 2021. godine        

   
 
 
 
Božidar Škrinjarić,  
općinski načelnik 


