
 
Temeljem članka 289. stavka 7 Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 18/22, 46/22) i članka 

29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca 
je na svojoj 12. sjednici održanoj 05. listopada 2022., donijelo sljedeću   

 
O D L U K U  

o izmjenama i dopunama  
Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca 

 
Članak 1. 

U Odluci o demografskim mjerama Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 
6/19, 2/22- u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 3 brišu se riječi: „5. Sufinanciranje i financiranje 
školske užine u osnovnim školama za obitelji s više djece“.  
 

Članak 2. 
            U članku 5: 
- stavku 1 Odluke, iza riječi: „mogu ostvariti“ upisuju se riječi: „punoljetni“ 
- dodaje se novi stavak 2 koji glasi:  
„Fizičke osobe mogu, iznimno, ostvariti prava iz ove Odluke, ako imaju prebivalište ili 
prijavljeno boravište u trajanju manjem od godinu dana na području Grada Čakovca, samo u 
slučaju da dokažu da su u proteklih godinu dana kupili ili stekli u posjed nekretninu na području 
Grada Čakovca.“ 
          Stavak 2 članka 5 postaje stavak 3.  
 

Članak 3. 
          U članku 7 dodaje se novi stavak 2 koji glasi:  
„Ukoliko službenik procijeni da su podaci netočni, odnosno neistiniti može tražiti od korisnika 
dodatnu dokumentaciju (npr. Potvrdu o prebivalištu/prijavljenom boravištu za drugog roditelja, 
potvrdu druge jedinice lokalne samouprave).“ 
 

Članak 4. 
          U članku 8 točci 3 riječ: „Osobe“ mijenja se u riječ: „Osoba“ 
 

Članak 5. 
          U članku 10 ispred riječi: „roditelj“ dodaje se riječ: „punoljetni“. 
 

Članak 6. 
          U članku 11 Odluke, iza riječi: „1.000,00 kuna“ dodaju se riječi: „(132,72 eura)“, dok se 
iza riječi: „5.000,00 kuna“ dodaju riječi: „(663,61 eura)“. 
 

Članak 7. 
 U članku 12 Odluke, brišu se riječi: „nadležno tijelo Upravnog odjela“ te se umjesto njih 
upisuju riječi: „nadležni Upravni odjel“. 

 
Članak 8. 

 U članku 13 Odluke: 
- u stavku 1 iza riječi: „Grada Čakovca“ dodaju se riječi: „u trajanju od najmanje 6 

mjeseci“ 
- dodaje se stavak 3 koji glasi: „Financiranje se odnosi na iznos koji roditelj, skrbnik ili 

posvojitelj plaća za najstarije dijete.“ 
 

Članak 9. 
Članak 14 Odluke mijenja se i glasi:  
„Sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama obitelji s više djece ostvaruje se 

na način da Grad Čakovec podmiruje sljedeći dio računa za boravak: 
- drugog djeteta koje polazi dječji vrtić na području Grada Čakovca 200,00 kuna 

(26,54 eura) za uslugu koju plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj.  Ukoliko najstarije 



dijete polazi jaslice na području Grada Čakovca, Grad Čakovec podmiruje dio 
računa za boravak u iznosu od 300,00 kuna (39,82 eura). Predškolske ustanove za 
navedene iznose umanjit će račune koje plaćaju roditelji, a razlika će se 
predškolskim ustanovama isplatiti iz Gradskog proračuna 

- za treće dijete koje polazi dječji vrtić na području Grada Čakovca 400,00 kuna (53, 
08 eura) za uslugu koju plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj. Ukoliko najstarije dijete 
polazi jaslice na području Grada Čakovca, Grad Čakovec podmiruje dio računa za 
boravak u iznosu od 500,00 kuna (66,36 eura). Predškolske ustanove za navedene 
iznose umanjit će račune koje plaćaju roditelji, a razlika će se predškolskim 
ustanovama isplatiti iz Gradskog proračuna. 

Financiranje boravka u predškolskim ustanovama obitelji s više djece može ostvariti 
korisnik roditelj, skrbnik ili posvojitelj za četvrto i svako naredno dijete bez obzira polaze li 
druga u trenutku podnošenja zahtjeva jaslice ili dječji vrtić.“ 
 

Članak 10.  
 U Odluci, u naslovu pod brojem 3 „Sufinanciranje i financiranje produženog boravka u 
osnovnim školama djece iz obitelji sa više djece“, brišu se riječi: „djece iz“.  
 

Članak 11. 
U članku 17 u stavku 1 podstavak 1 mijenja se i glasi:  

„Za drugo dijete koje istovremeno polazi produženi boravak 150,00 kuna (19,91 eura) za 
uslugu koji plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj. Osnovnoškolske ustanove za navedene iznose 
umanjit će račune koje plaćaju roditelji, a razlika će se osnovnoškolskim ustanovama isplatiti 
iz Gradskog proračuna.“ 

Članak 12. 
U Odluci, naslov „5. Sufinanciranje i financiranje školske užine u osnovnim školama za 

obitelji s više djece“ i članci 22, 23, 24 brišu se.  
Članci od broja 25 do broja 33 postaju članci od broja 22 do broja 30. 
 

Članak 13. 
U članku 33 Odluke, ispred riječi: „odjel“ upisuju se riječi: „Upravni“ dok se riječi: „iz 

članka 25 i članka 31 i 32“ zamjenjuju riječima: „iz članka 29“.   
 

Članak 14. 
 Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.  

Članak 15. 
       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 
Čakovca.  
 

 
KLASA: 024-04/22-01/82 
URBROJ: 2109-2-02-22-08 
Čakovec, 05. listopada 2022. 
 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                       Josip Varga 
 
 
 

 


