
 
Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH 

10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 
9/09, 2/13, 3/13 i 13/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 
svojoj 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017., donijelo sljedeću  

 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 

područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o načinu sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 2/16 i 1/17) mijenja se članak 1 i 
glasi:  

„Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja boravka djece u ustanovama 
predškolskog odgoja na području Grada Čakovca utvrđenih planom mreže 
predškolskih ustanova i ovom Odlukom. Pravo na sufinanciranje redovitog odgojno-
obrazovnog programa ostvaruju djeca koja imaju prijavljeno prebivalište na području 
Grada Čakovca, a prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca ima i barem 
jedan od roditelja ili skrbnika.“ 
  

Članak 2. 
 
 U članku 2, stavku 2 Odluke umjesto riječi „djecu jasličkog uzrasta“ upisuju se 
riječi „djecu predškolske dobi“.  
 

Članak 3. 
 
 U članku 5. Odluke: 
a) u postojeću tablicu iza zadnjeg retka tablice dodaje se sljedeći redak:  

 
Dječji vrtić „Hižica“ 
(V. Mačeka 22, Čakovec) 

sufinancira se do 32 djece 

 
b) iza zadnjeg stavka dodaju se sljedeći stavci: 

„Sufinanciranje djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
koje nisu na području Grada Čakovca ostvaruje se iznimno u slučajevima kada dijete 
zbog opravdanog razloga nije moguće smjestiti u predškolske ustanove na području 
Grada Čakovca. 

Pod opravdanim razlogom smatra se popunjenost smještajnih kapaciteta u 
predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca u kojima je moguće provoditi 
dodatne programe za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.  

Sufinanciranje na način opisan u stavku 2 ovog članka odobrava se 
zaključkom gradonačelnika, a omjer sufinanciranja utvrđuje se posebnim zaključkom 
ili sukladno Odluci o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama.“ 



 
Članak 4. 

 U članku 9 Odluke: 
a) stavku 1 Odluke brišu se riječi „jedan ili“ 
b) dodaje se stavak 2 koji glasi:  

„Ukoliko oba roditelja ili skrbnika rade izvan RH, pravo na redovno 
sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama, ostvaruju ako dostave 
potvrdu Porezne uprave o plaćanju poreza na dohodak na području Grada Čakovca.“ 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Jurica Horvat 
 
 


