
 
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 601-01/20-01/08 

URBROJ: 2103/01-01-20-4 
Bjelovar, 19. ožujka 2020. 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih 

potreba „AT vrtić“ za 2020. godinu  

 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja 

u programu javnih potreba „AT vrtić“ za 2020. godinu i u povodu toga donio sljedeći 

  

         ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT 

vrtić“ za 2020. godinu 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.  
 
 

 

         GRADONAČELNIK 
 
                              Dario Hrebak 
 

 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
 
KLASA: 601-01/20-01/08 
URBROJ: 2103/01-07/3-20-3 
Bjelovar, 18. ožujka 2020. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 
PREDMET: Nacrt Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o  

 ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba u  
„AT vrtić“ za 2020. godinu 
 

 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja 
u programu javnih potreba u „AT vrtić“ za 2020. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog i 
uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 

 

 

NACRT 
Na temelju Odobrenja za sufinanciranje voditelja mješovito odgojno – 

obrazovne skupine djece s većim teškoćama u razvoju pri V. osnovnoj školi (KLASA: 
602-02/18-01/30, URBROJ 2103/01-01-18-3 od 22. listopada 2018.godine) koju je 
donio Gradonačelnik Grada Bjelovara i članka 31. stavak 1. točka 19. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13 i 1/18), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na__. sjednici održanoj __. ožujka 2020. donijelo je 
 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni 

sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba u „AT vrtić“ za 2020. godinu 
 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni 
sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba u „AT vrtić“ za 2020. godinu koju je 
utvrdio Školski odbor V. osnovne škole Bjelovar na 33. sjednici. 
 

II.  
 Roditelji sudjeluju s iznosom od 100,00 kn mjesečno po djetetu.  
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 601-01/20-01/08 
URBROJ: 2103/01-02-20-2 

Bjelovar, _ . ožujka 2020. 
 
 

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

 
 

 
 



 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Gradsko vijeće na 12. sjednici održanoj 20. studenoga 2018.godine donio je Odluke 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta V. osnovna škola 
Bjelovar koji je: 

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 601-
01/18-03/0087, URBROJ: 533-05-18-0002 od 26. ožujka 2018. godine) na ustroj 
posebnog programa za djecu s teškoćama u dobi od tri godine do polaska u 
osnovnu školu. 

Mišljenje Agencije odgoja i obrazovanje za odgoju i obrazovanja (KLASA: 
601-02/18-01/0074, URBROJ: 561-03-03/3-18-1 od 4. svibnja 2018. godine) za 
verifikaciju Posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s 
teškoćama u razvoju u organizaciji V. osnovne škole Bjelovar.  

Zapisnik o izvršenom očevidniku Ureda državne uprave Bjelovarsko-  
bilogorske županije, Službe za društvene djelatnosti (KLASA: UP/I-601-02/18-01/2, 
URBROJ: 2103-05-18-4 od 21. kolovoza 2018. godine) i Rješenje Ureda državne 
uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti 
(KLASA:UP/I-601-02/18-01/2, URBROJ: 2103-05-18-6 od 23. kolovoza 2018. 
godine) u kojem se utvrđuje da V. osnovna škola Bjelovar ispunjava uvjete za 
obavljanje posebnog programa djece s teškoćama u dobi od tri godine do polaska u 
osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
provedbi V. osnovne škole u Bjelovaru. 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odobrenje za sufinanciranje voditelja 
jedne mješovite odgojno – obrazovne skupine djece s većim teškoćama u razvoju pri 
V. osnovnoj školi u Bjelovaru (KLASA: 602-02/18-01/30, URBROJ 2103/01-01-18-3 
od 22. listopada 2018.godine). 

Školski odbor V. osnovne škole Bjelovar na 33. sjednici utvrdio je Prijedlog 
Odluke i ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT 
vrtić“ za 2020. godinu te dostavio na prethodnu suglasnost Gradu Bjelovaru kao 
osnivaču. Sudjelovanje roditelja iznosi 100,00 kn mjesečno po djetetu. 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja 
u programu javnih potreba u „AT vrtić“ za 2020. godinu, prihvati ga u predloženom 
tekstu, te proslijedi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
Izradila: 
Zdravko Pavec, dipl. oec 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 




