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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga plana mreže dječjih vrtića na području grada
Bjelovara

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Prijedlog plana mreže dječjih

vrtića na području grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara kao
u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će

pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković.

ADONAČELNIK
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport

KLASA: 601-01/18-01/2
URBROJ: 2103/01-07/1-18-2
Bjelovar, 27. veljače 2018.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Bjelovara

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Plana mreže dječjih vrtića

na području Grada Bjelovara, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada
Bjelovara na razmatranje i donošenje.

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

NACRT
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

("Narodne novine" broj 10/97, 107/07,94/13) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18) Gradsko vijeće Grada
Bjelovara na ..... sjednici .....ožujka 2018. godine, donijelo je

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu Plan)
utvrđuju se ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu
potrebu i provode programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi za djecu od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu.

Članak 2.

Grad Bjelovar ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovoga članka ostvaruju se osiguranjem
smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Bjelovara u ustanovama predškolskog
odgoja i obrazovanja te sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg

vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Grada Bjelovara djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja
pet dječjih vrtića u ukupno 12 objekata, čiji su osnivači pravne i fizičke osobe u četiri dječja

vrtića i Grad Bjelovar osnivač jednog dječjeg vrtića.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Bjelovara čine:

1. Dječji vrtić Bjelovar, Trg A.G. Matoša 8a, čiji je osnivač Grad Bjelovar, a djeluje u
pet objekata u kojima je smješteno oko 480 djece;

2. Dječji vrtić Ciciban, Podravska ulica 13, čiji je osnivač Senka Marija Ivanušec, a
djeluje u tri objekta u kojima je smješteno 210 djece;

3. Dječji vrtić Osmijeh, Bogoslava Šuleka 10, čiji je osnivač Marina Hehet Valentić, a
djeluje u dva objekta u kojima je smješteno 160 djece;



4. Dječji vrtić Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, čiji je osnivač Amanda
Džaferović, a djeluje u jednom objektu u kojem je smješteno 97 djece;

5. Dječji vrtić Pinokio, Milana Šufflaya 6, čiji je osnivač Naučno - istraživačko 
obrazovno udruženje za djecu i mladež Roma Županije Bjelovarsko-bilogorske
pod vodstvom Steve Đurđevića, a koji djeluje u jednom objektu u kojem je
smješteno 75 djece.

Članak 4.

Ovaj Plan može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom predškolskog
odgoja i obrazovanja.

U slučaju osnivanja novih dječjih vrtića Grad Bjelovar može preuzeti obvezu
sufinanciranja smještaja djece nakon što uđu u Plan mreže dječjih vrtića Grada.

Članak 5.

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 3. ovoga plana, na području Grada
Bjelovara, predviđa se gradnja novih objekta, nadogradnja postojećih i energetska obnova
postojećih objekata čiji je osnivač Grad Bjelovar, a u skladu s prostornim planovima,
utvrđenim potrebama i raspoloživim proračunskim sredstvima.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.

Grad Bjelovar, temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i
članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinancira
sve dječje vrtiće iz članka 3. ovoga Plana, osiguranjem sredstava u proračunu sukladno
Odluci Županijske skupštine o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljenje javnih
potreba u predškolskom odgoju na području jedinica lokalne samouprave
Bjelovarsko-bilogorske županije, Odluci o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u
privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru, te Odlukama Gradonačelnika Grad Bjelovara o
sufinanciranju smještaja djece u privatnim vrtićima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.

Ovaj Plan dostavlja se Bjelovarsko-bilogorskoj županiji radi usklađivanja mreže
dječjih vrtića na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu s danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 601-01/18-01/2
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar,__ožujaka 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.



OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94113) i članka 31. stavka 1. točka 19. Statuta
Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće

Grada Bjelovara donosi Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Bjelovara.

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Bjelovara predstavlja pregled
organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja kao i temelj za daljnje širenje djelatnosti
na području za koje je utvrđena. Planom se utvrđuju ustanove koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Bjelovara.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Bjelovara čine:

1. Dječji vrtić Bjelovar, Trg A.G. Matoša 8a, čiji je osnivač Grad Bjelovar, a djeluje u
pet objekata u kojima je smješteno oko 480 djece;

2. Dječji vrtić Ciciban, Podravska ulica 13, čiji je osnivač Senka Marija Ivanušec, a
djeluje u tri objekta u kojima je smješteno 210 djece;

3. Dječji vrtić Osmijeh, Bogoslava Šuleka 10, čiji je osnivač Marina Hehet Valentić, a
djeluje u dva objekta u kojima je smješteno 160 djece;

4. Dječji vrtić Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, čiji je osnivačAmanda
Džaferović, a djeluje u jednom objektu u kojem je smješteno 97 djece;

5. Dječji vrtić Pinokio, Milana Šufflaya 6, čiji je osnivač Naučno - istraživačko 
obrazovno udruženje za djecu i mladež Roma Županije Bjelovarsko-bilogorske
pod vodstvom Steve Đurđevića, a koji djeluje u jednom objektu u kojem je
smješteno 75 djece.

U navedenim dječjim vrtićima povode se redovni programi odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi te posebni kraći

programi, program predškole i drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja i
obrazovanja u Gradu Bjelovaru.

Sukladno Zakonu i državnom pedagoškom standardu, Plan je moguće proširiti
osnivanjem novih dječjih vrtića ili, ako osnivači dječjih vrtića imaju potrebu širenja svoje
djelatnosti, otvaranjem novih područnih objekata.

PROČELNIK

mr.sc. Milan Mateković
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