
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17 i 130/17) i Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/18 i 14/18), 

Gradsko vijeće Grada Makarske na __ sjednici održanoj _______ 2018. godine, donosi  

  

 

 II. Izmjenu i dopunu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada 

Makarske broj 10/16, 8/18 i 9/18) 

 

                 Članak 1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 10/16, 

8/18 i 9/18) iza članka 28. dodaju se članci 28.a i 28.b koji glase: 

 

„Članak 28.a 

 

Pravo na novčanu potporu roditeljima/starateljima djeteta vrtićke dobi u mjesečnom 

iznosu od 1.000,00 kuna može ostvariti  roditelj/staratelj djeteta starosti od navršene jedne do 

navršene tri godine života, ako:  

1. Roditelj/staratelj nije u postupku traženja upisa, odnosno ako ne koristi usluge dječjeg 

vrtića za dijete za koje traži predmetno pravo i ako: 

2. Roditelji/staratelji ili samohrani roditelj/staratelj ispunjava uvjet prebivališta iz članka 

3. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, 

3. Dijete ima prebivalište na području grada Makarske.“ 

 

Članak 28.b 

 

Roditelji/staratelji koji koriste pravo na potporu iz članka 28a gube pravo na korištenje 

usluga programa dječjeg vrtića za dijete za koje koriste potporu, i to do kraja tekuće 

pedagoške godine, a najkasnije do dana kada dijete navršava tri godine života.“ 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.      

 

 

                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća 

                                                                         Marko Ožić - Bebek, dr. med. 

 

 

 

KLASA: 023-01/16-10/2 

URBROJ: 2147/01-06/1-18-6 

Makarska, __ _________ 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Odlukom o dodjeli mjesečne novčane potpore roditeljima djece od navršene 1. do 

navršene 3. godine života želimo pridonijeti natalitetu i osigurati djeci čuvanje i odgoj u krugu 

obitelji. 

 

Djeca od navršene 1. do navršene 3. godine života spadaju u jasličke skupine, dok se 

djeca od navršene 3. do navršene 5. godine života upisuju u različite programe vrtića, a u 6. 

godini postaju predškolci kada moraju obvezno pohađati vrtić.   

 

U kontaktu sa djelatnicama vrtića saznali smo da je najveća potražnja za upisom u 

vrtić djece jasličke dobi. 

 

Nakon što podnositelj zahtjeva priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje 

novčane potpore napisali bi rješenje o dodjeli mjesečne novčane potpore u tekućoj pedagoškoj 

godini, odnosno za vremenski period od 10 mjeseci. 

 

U vezi gore navedenog predlažemo Gradskom vijeću Grada Makarske donošenje II.  

Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske. 

 

 

Gradonačelnik 

Jure Brkan, dipl. oec. 

 

 

 


