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Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 

djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na 

donošenje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIJEDLOG 

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i 
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju, održanom 
________ 2010., donio sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/10-01/44 
URBROJ:2109/2-01-10-03 
Čakovec, _______  2010. 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v. r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Sukladno članku 48. i 49.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN RH 
10/97, 107/07), osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad 
Dječjeg vrtića.  
 Dječji vrtić, koji je osnovao Grad Čakovec naplaćuje svoje usluge od roditelja-
korisnika usluga, sukladno mjerilima koje utvrđuje Gradsko vijeće Grada Čakovca. Ista 
se sredstva uplaćuju u Proračun Grada Čakovca, ako tako utvrdi predstavničko tijelo.  

Mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja na području Grada Čakovca također utvrđuje Gradsko vijeće 
Grada Čakovca. Grad Čakovec dužan je za predškolski odgoj izdvojiti najmanje onoliko 
sredstava koliko je utvrđeno mjerilima. 

Grad Čakovec sukladno navedenim zakonskim odredbama sufinancira boravak 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama što je razrađeno Odlukom 
o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama 
(Sl. gl. Grada Čakovca 08/03, 08/05).  
 Sukladno Planu mreža predškolskih ustanova na području Grada Čakovca (Sl. 
gl. Grada Čakovca 08/03, 06/04) i te izmjena od 3. prosinca 2009. bilo je potrebno 
izvršiti usklađenje ove Odluke (članak 4. predočenog prijedloga Odluke). 
 Dječji vrtić Čakovec je 12. veljače 2010. zatražio povećanje cijene usluga vrtića i 
jaslica te ostalih programa predškolske djelatnosti. Naime, to povećanje cijene uvršteno 
je već u Plan financijskog poslovanja za 2010. 
 Predočena Odluka predložena je iz razloga povećanih troškova boravka djece u 
predškolskim ustanovama odnosno povećanja materijalnih troškova. 
 Predlažem donošenje predočenog Zaključka. 
 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v. r. 

 
 



 
PRIJEDLOG 

Temeljem članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN RH 
10/97, 107/07) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj ________ 2010., 
donijelo sljedeću 

Odluku o izmjenama i dopunama 
 Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u 

predškolskim ustanovama 
 

Članak 1. 
 U članku 4. Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 8/03, 8/05, u daljnjem tekstu: 
Odluke):  

a) briše se datum: „31.08.2004.“ 
b) u alineji 2. i 3. broj:“40“ zamjenjuje se brojem: „55“ 
c) alineja 5 briše se. 

Članak 2. 
 

 U članku  5. Odluke: 
 a) umjesto datuma: „31.08.2004.“ upisuje se datum: „01. rujan 2010.“ 
 b) u alineji 1. umjesto broja: „510,00“ upisuje se broj: „560,00“ 
 c) u alineji 2. umjesto broja „393,50“ upisuje se broj: „432,00“, a umjesto broja: 
„6“ upisuje se broj: „5,5“. 
 d) u alineji 3. umjesto broja „700,00“ upisuje se broj: „750,00“.  
  

Članak 3. 
 

 U članku 6. Odluke, u alineji 2 iza broja „6“ upisuju se riječi: „i 5 i pol“. 
 

Članak 4. 
 

 U članku 7. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
 „Pravo na dodatnu potporu roditelji ostvaruju uz dostavu rodnih listova djece 

upisane u predškolsku ustanovu. 
U iznimnim slučajevima, uz prethodno mišljenje Centra za socijalnu skrb 

Čakovec, Komisija Socijalnog vijeća Grada Čakovca može pojedine roditelje djelomično 
ili u cijelosti osloboditi obveze sufinanciranja smještaja djece u predškolskim 
ustanovama.“ 
  Članak 5. 
 
 Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. 
 
KLASA: 021-05/10-01/44 
URBROJ:2109/2-01-10-02 
Čakovec, _______  2010. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 




















