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Temeljem i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 

3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 6. 
sjednici održanoj 12. srpnja 2018., donijelo sljedeću  

 
O D L U K U   

o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 
2018/2019. 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja i financiranja nabave 
udžbenika za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Čakovca u 
školskoj godini 2018./2019. 

Članak 2. 
 Grad Čakovec sufinancirat će nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne 

predmete te geografskog atlasa za učenike petih razreda osnovnih škola za školsku 
godinu 2018./2019.  

Sufinanciranje se ne odnosi na nabavu radnih udžbenika i udžbenika s radnom 
bilježnicom, osim za učenike s teškoćama. 

 
Članak 3. 

Sufinanciranje obuhvaća učenike s prebivalištem na području Grada Čakovca, a 
izvršit će se u omjeru financiranja: 

- 2/3 Grad Čakovec 
- 1/3 Međimurska županija. 

Članak 4. 
 Pravo na besplatne udžbenike u šk. god. 2018./2019. imaju učenici za koje su 
osnovne škole utvrdile da su udžbenike korištene u školskoj godini 2014./2015., u 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. vratili neoštećene odnosno u upotrebljivom 
stanju. 

Pravo na besplatne udžbenike u školskoj godini 2018./2019. nemaju učenici za 
koje škole utvrde da su udžbenike korištene u šk. god. 2014./15., u 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. u škole vratili u neupotrebljivom stanju. 

Roditelji koji samostalno kupe udžbenike nemaju pravo na povrat sredstava od 
Grada Čakovca. 

Članak 5. 
 Osnovne škole, na temelju Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike 
osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. (Sl. gl. Grada 
Čakovca 5/2014), Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola 
s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2015./2016 (Sl. gl. Grada Čakovca 
3/2015), Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih školau 
školskoj godini 2016./2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2016) i Odluke o sufinanciranju 
nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018. (Sl. gl. 
Grada Čakovca 3/2017) vrše pregled i utvrđuju stanje udžbenika i geografskih atlasa 
korištenih u šk. god. 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

Osnovne škole predat će učenicima na korištenje udžbenike i geografske atlase 
za koje utvrde da su upotrebljivi u školskoj godini 2018./2019.  

Nakon utvrđivanja broja upotrebljivih i neupotrebljivih udžbenika i geografskih 
atlasa, narudžbu novih udžbenika potrebnih za školsku godinu 2018./2019. škole 
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dostavljaju Gradu Čakovcu. Uzevši u obzir činjenicu da su gotovi svi udžbenici za 
učenike s teškoćama radni udžbenici, za šk. god. 2018./19. sufinancirat će se nabava 
novih za sve učenike, osim onih udžbenika koji su namijenjeni za korištenje tijekom više 
školskih godina. 

Grad Čakovec objedinjenu narudžbu za sve osnovne škole kojima je osnivač 
dostavlja Međimurskoj županiji. 

Članak 6. 
Međimurska županija provest će postupak javne nabave te se obvezuje, na 

temelju posebnih ugovora s nakladnicima, cjelokupan iznos za nabavu udžbenika 
uplatiti nakladnicima.  

Članak 7. 
Procjenjuje se da je iznos potreban za nabavu udžbenika ukupno 250.000,00 

kuna. Konačan iznos za nabavu udžbenika promjenjiv je zato jer ovisi o provedbi 
postupka javne nabave. Sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika u 
skladu s ovom Odlukom osigurana su u proračunu Grada Čakovca za 2018. godinu (Sl. 
gl. Grada Čakovca 5/17). 

Članak 8. 
Grad Čakovec sklopit će s Međimurskom županijom poseban sporazum o 

sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca 
kojim će se utvrditi kriteriji i načini ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova nabave 
udžbenika. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada 

Čakovca.  
 
KLASA: 021-05/18-01/39 
URBROJ: 2109/2-02-18-08 
Čakovec,  12. srpnja 2018.                                                                              
                                   

        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                 Jurica Horvat  
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