REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/19-01/25
URBROJ: 2103/01-01-19-5
Bjelovar, 22. studenoga 2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu i u povodu toga
donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
u Gradu Bjelovaru 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 društvene djelatnosti Milan Mateković.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport

KLASA: 601-01/19-01/25
URBROJ: 2103/01-07/1-19-4
Bjelovar, 22. studenoga 2019.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt programa javnih potreba
u predškolskom odgoju i obrazovanu u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu, utvrdi ga kao
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković

Nacrt
Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19), članka 78. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) 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 održanoj........2019. godine donijelo je
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U GRADU BJELOVARU
ZA 2020. GODINU
I.

SVRHA
PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Svrha Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s
njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje
potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo u okvirima vremena i prostora boravka
djeteta u vrtiću.
Rana i predškolska dob je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje njegova kasnija osnovna
obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti.
Provođenjem Programa predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju se osnovni i posebni ciljevi:
Osnovni ciljevi su osiguranje uvjeta za optimalan razvoj djeteta, pomoć roditeljima u odgoju djeteta i brizi za
sigurnost, dopunjavanje obiteljskog odgoja.
Posebni ciljevi su očuvanje zdravlja djece, razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije, poticanje i razvoj
samostalnosti te pozitivne slike o sebi i okolini.
Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi obuhvaća programe odgoja,
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima u Gradu
Bjelovaru.
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim,
vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići nadopunjavaju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu
suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.
U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (″Narodne novine″ broj 10/97, 107/07 i 94/13) na
području Grada Bjelovara provode se organizirani oblici predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od jedne
godine do šeste godine života, odnosno do polaska u školu u ustanovama Dječji vrtić Bjelovar te u privatnim
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
Temeljem navedenog zakona dječji vrtići u Bjelovaru ostvaruju slijedeće programe:
- redoviti program odgoja i obrazovanja, njege, prehrane i socijalne skrbi rane i predškolske dobi, koji su
prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i darovitu djecu
- obvezni programi pred škole za djecu godinu dana prije polaska u školu
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja uz
suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.
_________________________________________________________________________________________
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sastoji se od:
I. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
0030101 PREDŠKOLSKI ODGOJ – 34.309.986,40 kn
003010101 DV BJELOVAR – 24.409.986,40 kn
PROGRAM 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ – 24.409.986,40 kn
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
Osnivač Dječjeg vrtića Bjelovar je Grad Bjelovar. U Dječjem vrtiću Bjelovar ostvaruju se programi odgoja,
obrazovanja, prehrane i skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece,
njihovim mogućnostima i sposobnostima te interesima djece i roditelja.

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa predškolskog odgoja i obrazovanja je provođenje pedagoških procesa stručnih odgajatelja, u
skladu sa suvremenim spoznajama, kako bi se organizacija života i rada djeteta u skupini odvijala na način da
djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć
u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.
Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz cjelodnevni 10-satni program, a prema
iskazanom interesu i potrebama roditelja kroz poslijepodnevni rad do 21,00 sati i trosatni program te posebni i
kraći programi financirani kroz EU projekt Vrtići po želji roditelja. U redovnom programu stručni odgojitelji brinu
o 480 djece u dobi od jedne godine života do polaska u školu.
Odgoj i obrazovanje odvija se na 5 lokacija u Gradu Bjelovaru: Trg A. G. Matoša 8a, Alojzija Stepinca 36,
Mihanovićeva 8b, Krste Frankopana 6 te u objektu MO Ban Josip Jelačić u Radničkom naselju
1. A100801 RASHODI ZA ZAPOSLENE – LOKALNI PRORAČUN – 8.693.160,00
Iz proračuna Grada Bjelovara financiraju se izdaci za plaće i doprinose na plaće te nagrade zaposlenika za
redovan rad u Dječjem vrtiću Bjelovar.

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

2. A100804 RASHODI POSLOVANJA IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA – 2.647.226,40 kn
Razlika za plaće zaposlenika i materijalni i financijski rashodi financiraju se uplatama roditelja temeljem
Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u
cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar i ostalim prihodima
3. A100807 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA – MATERIJALNI RASHODI 951.000,00 kn
Promotivni materijali i vidljivost projekta, plaćanje po ugovoru za usluge kineziologa, rehabilitatora i
logopeda te edukacija zaposlenika.
4. A100825 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA – LOKALNI PRORAČUN 1.461.000,00 kn
Plaće zaposlenika i materijalni i financijski rashodi zaposlenih osoba u sklopu projekta – program
poslijepodnevnog rada i trosatni program.
II. PROGRAM PREDŠKOLE

CILJ PROGRAMA:
Cilj programa predškole je stvoriti jednake uvijete za polazak u prvi razred osnovne škole djeci koja ne polaze
program pred škole u sklopu redovnog programa vrtića za djecu koja su njihovi korisnici.
OPIS POD
PROGRAMA:

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Program predškole u vrtiću (250 sati po odgojnoj skupini) i osnovnim školama (250 sati po odgojnoj skupini),
program, igraonica "Ja znam, hoću i mogu", program ranog učenja stranog jezika, mala škola nogometa, „Mali
olimpijac“, program ritmike "Sunčice", program plesa-folklor, glazbeni program, program za djecu s višestrukim
teškoćama, posebni program predškolskog odgoja za darovitu djecu "Prozorčić", likovni program, vjerski
program, dramska igraonica "Veseljko", mali zborovi.
Specijalizirani kraći programi odvijaju se dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima u objektima vrtića na Trgu
A. G. Matoša i u ulici Alojzija Stepinca 36. Potreba je djeci koja nisu obuhvaćena redovnim programom, a
prema interesu i onima koji su polaznici vrtića, ponuditi što više različitih specijaliziranih kraćih programa, kako
bi svako dijete u vrtiću imalo mogućnost uključivanja u barem jedan oblik ponuđenih programa.
Pod program "specijalizirani kraći programi" financira se iz Proračuna Grada Bjelovara i Ministarstva znanosti i
obrazovanja za program predškole, rad s djecom s teškoćama i rad s darovitom djecom.
1. A100803 PROGRAM POSEBNIH SKUPINA – MZO – LOKALNI PRORAČUN 73.600,00 kn.
Financiraju se od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja programi za djecu u predškoli, programi za
darovitu djecu i programi za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama.
2. A100805 PREDŠKOLA U ŠKOLI I VRTIĆU – LOKALNI PRORAČUN – 297.500,00KN
Financiraju se plaće i ostale naknade vezane za radni odnos zaposlenika u programu pred škole koji se
provodi u vrtiću i osnovnim školama.

CILJ PROGRAMA:

III. PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Cilj programa kapitalnih ulaganja u predškolskom odgoju i obrazovanju je poboljšanje prostornih i materijalnih
uvjeta života i rada, te održavanje i očuvanje imovine (zgrade, opreme, namještaja i didaktike).

OPIS PROGRAMA:
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Program kapitalnih ulaganja u predškolskom odgoju i obrazovanju sadrži dodatno ulaganje u objekte i opremu
vrtića.
1. A100822 EU PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GUDOVAC – MATERIJALNI RASHODI –
12.000,00 kn
Financiranje izdataka za vidljivost izgradnja dječjeg vrtića Gudovac.
2. K100801 KAPITALNA ULAGANJA IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA – 33.500,00 KN
Nabava računalne opreme.
3. K100803 EU PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GUDOVAC – 8.186,000,00 kn
Izdatci za radove i opremanje te nazor radova za izgradnju DV u Gudovcu.
4. K1000805 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA – KAPITALNI RASHODI 2.055.000,00 kn
Nabava opreme i didaktike za potrebe rada vrtića kroz projekt.
IV. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U PRIVATNIM VRTĆIMA I
OBRTIMA ZA DADILJE
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

OPIS PROGRAMA:
Dječjem vrtiću Ciciban osnivač je fizička osoba, a počeo je s radom 01.09.1999. godine i zadovoljava sve
kriterije iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U vrtiću se provodi redovni 10-satni program njege,
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od jedne godine života do
polaska u osnovnu školu te posebni i kraći programi kao i stalno obrazovanje i usavršavanje odgojnih
djelatnika.
Provođenje programa odvija se u matičnom objektu u Podravskoj 10 te Mihanovićevoj bb, a od 1. rujna 2010. i
u novootvorenom prostoru u J. S. Bacha 1. Dječji vrtić polazi 210 djece.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU

Grad Bjelovar sufinancira rad Dječjeg vrtića Ciciban temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih

PROGRAMA:

vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1/12), Gradsko vijeće
Grada Bjelovara utvrdilo mjesečno sufinanciranje po djetetu 893,20 kn za primarni 10-satni program i Odlukom
Gradonačelnika Grada Bjelovara 1. siječnja 2018. godine, kojom je utvrđeno povećanje sufinanciranja po
djetetu mjesečno za 156,80 kn te Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara od 2. siječnja 2019. godine kojom
je utvrđeno povećanje sufinanciranja po djetetu mjesečno za 100,00 kuna, a sufinanciranje po djetetu
mjesečno iznosi 1.150,00 kuna. Planirani ukupni iznos je 2.898.000,00 kn te kroz EU projekt Vrtići po želji
roditelja 770.000,00 kn.
DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

OPIS PROGRAMA:
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je Dječjem vrtiću Osmijeh izdalo Suglasnost na redoviti desetosatni
program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, a Rješenjem Ureda državne uprave
Bjelovarsko-bilogorske županije, Službe za društvene djelatnosti, odobren je početak obavljanja djelatnosti od
13. studenog 2009. u prostoru u Bjelovaru, Bogoslava Šuleka 10, a od 1.prosinca 2013. godine proširenje
djelatnosti u novom prostoru u Bjelovaru, Jakova Gotovca 22.
Dječji vrtić Osmijeh polazi 160 djece za koje se provoditi program njege, odgoja, obrazovanja, prehrane i skrbi
djece od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, te dodatni programi od interesa djece i roditelja.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Grad Bjelovar sufinancira rad Dječjeg vrtića Osmijeh temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih
vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1/12), Gradsko vijeće
Grada Bjelovara utvrdilo mjesečno sufinanciranje po djetetu 893,20 kn za primarni 10-satni program i Odlukom
Gradonačelnika Grada Bjelovara 1. siječnja 2018. godine kojom je utvrđeno povećanje sufinanciranja po
djetetu mjesečno za 106,80 kn te Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara od 2. siječnja 2019. godine kojom
je utvrđeno povećanje sufinanciranja po djetetu mjesečno za 100,00 kuna, a sufinanciranje po djetetu
mjesečno iznosi 1.100,00 kuna. Planirani ukupni iznos je 2.112.000,00 kn te kroz EU projekt Vrtići po želji
roditelja 630.000,00 kn.
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

OPIS PROGRAMA:
Naučno-istraživačko-obrazovno udruženje za djecu i mladež Roma Bjelovarsko-bilogorske županije je,
sukladno članku 15.a stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dobilo od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Suglasnost na program odgojno obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u
Dječjem vrtiću "Pinokio" u Bjelovaru, a Rješenjem Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije,
Službe za društvene djelatnosti odobrenje za početak obavljanja djelatnosti te vrtić polaze djeca predškolske
dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu u prostoru u Ulici Milana Šufflaya 6.
U dječjem vrtiću se provodi petosatni i desetosatni program odgojno obrazovnog rada koji ostvaruju
odgojitelji, stručni suradnici te pomoćnici koji znaju romski jezik, koji polazi 75 djece.
Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja pripadnika nacionalnih manjina
osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ utvrđuje mjerila po kojima se provodi uplata roditelja. Grad Bjelovar
sufinancira rad vrtića prema odluci Gradskog vijeća Grada Bjelovara, a prema istim kriterijima kao u ostalim
privatnim vrtićima u Bjelovaru.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Grad Bjelovar sufinancira rad Dječjeg vrtića Pinokio temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih
vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1/12), Gradsko vijeće
Grada Bjelovara utvrdilo mjesečno sufinanciranje po djetetu 893,20 kn za primarni 10-satni program i
Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara od 2. siječnja 2019. godine o povećanju sufinanciranja po djetetu
mjesečno za 56.80 kuna te sufinanciranje po djetetu mjesečno iznosi 950,00 kuna. Planirani ukupni iznos je
855.000,00 kn te kroz EU projekt Vrtići po želji roditelja 355.580,00 kn.
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

OPIS PROGRAMA:
Ministarstvo znanosti I obrazovanja je Dječjem vrtiću Bubamara izdalo Suglasnost na redoviti desetosatni
program odgojno – obrazovnog rada s djecom rane i predškolske te jasličke dobi, a Rješenjem Ureda državne
uprave Bjelovarsko–bilogorske županije, Službe za društvene djelatnosti, odobren je početak obavljanja
djelatnosti od 8. siječnja 2014. godine u prostoru u Bjelovaru, Prilaz Andrije Hebranga 10.
Sukladno Odluci o raspodjeli mjesta za smještaj djece iz Javnog poziva, Grad Bjelovar je s Dječjim vrtićem
„Bubamara“ sklopio 3. ožujka 2014. godine Ugovor o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Bubamara“.
Dječji vrtić Bubamara polazi 97 djece za koje se provoditi program njege, odgoja, obrazovanja, prehrane i
skrbi djece od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, te dodatni programi od interesa djece i
roditelja.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Grad Bjelovar sufinancira rad Dječjeg vrtića Bubamara temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja djece
dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1/12), Gradsko
vijeće Grada Bjelovara utvrdilo mjesečno sufinanciranje po djetetu 893,20 kn za primarni 10-satni program i
Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara od 2. siječnja 2019. godine o povećanju sufinanciranja po djetetu
mjesečno za 106,80 kuna te sufinanciranje po djetetu mjesečno iznosi 1.000,00 kuna. Planirani ukupni iznos
je 1.164.000,00 kn te kroz EU projekt Vrtići po želji roditelja 744.420,00 kn.
Roditelji s više djece u vrtićima ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa, a Grad Bjelovar
će za drugo dijete u privatnim vrtićima sufinancirati 20% od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja, a
za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzet će plaćanje u cijelosti.
Sufinanciranje primarnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja Grada Bjelovara koja
su smještena u dječje vrtiće na području drugih općina i gradova utvrđuje se temeljem mjerila koje donose
predstavnička tijela tih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

OPIS PROGRAMA:
DJELATNOST DADILJA

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na
području Grada Bjelovara, utvrđena je potpora za registrirane djelatnosti dadilje fizičkim osobama koje
djelatnost dadilje obavljaju kao obrtnici ili rade kod obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilja na području Grada
Bjelovara.

STRUČNE OSOBE
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA:

Grad Bjelovar sufinancira troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi temeljem Odluka o
sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 2/14), kojim je Gradsko vijeće Grada Bjelovara utvrdilo mjesečno sufinanciranje po djetetu
400,00 kn te Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara od 17. siječnja 2019. godine, o povećanju potpore
sufinanciranja po djetetu mjesečno za 100,00 kuna te sufinanciranje po djetetu mjesečno iznosi 500,00 kn.
Planirani iznos za 30 djece je 180.000,00 kn.

REZULTATI U 2019.
GODINI:

Stručne osobe koje provode Program predškolskog odgoja i obrazovanja su ravnateljice, stručne suradnice i
odgojiteljice, te vanjske suradnice.

CILJEVI ZA 2020.
GODINU:

U 2019. godini kroz predškolske programe u Gradu Bjelovaru zbrinuto je 480 djece u Dječjem vrtiću Bjelovar,
210 djece u dječjem vrtiću Ciciban, 160 djece u dječjem vrtiću Osmijeh, 75 djece u Dječjem vrtiću Pinokio te
97 djece u Dječjem vrtiću Bubamara.

UKUPNA
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Provođenjem svih programa predškolskog odgoja i obrazovanja zadržati postignutu razinu kvalitete i nastaviti
aktivnosti za poboljšanje prostornih, kadrovskih, zdravstvenih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta u Dječjem
vrtiću Bjelovar, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, koji će služiti
kao putokaz za osiguravanje ujednačenih uvjeta rada u odgojno obrazovnim ustanovama. Temeljem Javnog
poziva za iskazivanje interesa za obavljanje odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u privatnim
ustanovama, utvrditi potrebu i omogućiti dodatni upis djece u vrtiće, kojima su osnivači druge pravne i fizičke
osobe. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju provesti obvezan program predškole za djecu
godinu dana prije polaska u osnovnu školu.
Za ostvarenje Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Proračunu Grada Bjelovara za 2020. godinu
planiran je iznos od 34.309.986,40 kn.
Redni
broj

1.

2.

OSOBE U GRADU
BJEOVARU
ZADUŽENE ZA
PROGRAM:

NAZIV PROGRAMA

IZVOR
FINANCIRANA

IZNOS (kn)

UKUPNO PREDŠKOLSKI ODGOJ

34.309.986,40

003010101 DV BJELOVAR
PROGRAM 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ
A100801 RASHODIZA ZAPOSLENE – LOKALNI
PRORAČUN
A100803 PROGRAM POSEBNIH SKUPINA –
MZOS – LOKALNI PRORAČUN
A100804
RASHODI
POSLOVANJA
IZ
VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA
A100805 PREDŠKOLA U ŠKOLI VRTIĆI –
LOKALNI PRORAČUN
A100822 EU PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG
VRTIĆA GUDOVAC – MATERIJALNI RASHODI
K100801 KAPITALNA ULAGANJA IZ VLASTITIH
I OSTALIH PRIHODA
A100807 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI
RODITELJA – MATERIJALNI RASHODI
A100825 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI
RODITELJA – LOKALNI PRORAČUN
K100803 EU PROJEKT IZGRADNJA DJEČJEG
VRTIĆA GUDOVAC
K1000805 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI
RODITELJA – KAPITALNA ULAGANJA
003010102 DV U PRIVATNOM VLASNIŠTVU –
PROGRAM 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ
A100802-MATERIJALNI RASHODI
A100826 EU PROJEKT – VRTIĆI PO ŽELJI
RODITELJA

24.409.986,40
11

8.693.160,00

5201

73.600,00

3188

2.647.226,40

11

297.500,00

11

12.000,00

3188

33.500,00

5101

951.000,00

5101

1.461.000,00

11, 5102

8.186.000,00

5101

2.055.000,00

11, 5101

9.900,000,00

11
5101

7.400.000,00
2.500.000,00

Izvori financiranja:
11 Opći prihodi i primici
3188 Vlastiti prihodi – Korisnici
5101 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
5102 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
5201 Ostale pomoći - Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Osobe zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa su pročelnik Upravnog odjela za odgoj,
obrazovanje i sport i savjetnik odgoj, obrazovanje i sport.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 601-01/19-01/25
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ........2019.

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

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport
Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu
programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu
Bjelovaru za 2020. godinu

Datum dokumenta
Verzija dokumenta

18.11.2019.
1.

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta akta

Nacrt programa javih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu
Bjelovaru za 2020. godinu

Jedinstvena oznaka iz Plana savjetovanja s
javnošću Grada Bjelovara za 2019. godinu
objavljenog na internetskim stranicama
Grada

Redni broj 32. Plana savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2019.
godinu (Klasa: 008-01/18-01/2, Urbroj: 2103/01-01-18-3)

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport

Koji su predstavnici javnosti bili uključeni
u postupak izrade odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i koliko je vremena
ostavljeno za savjetovanje?

-

DA

Internetska stranica Grada Bjelovara
Nacrt je objavljen dana 7.11.2019. godine na
internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr
Savjetovanje je trajalo od 07.11.2019. –
14.11.2019. godine (8 dana)

Ako nije, zašto?

Koji su predstavnici javnosti
dostavili svoje prijedloge, primjedbe ili
mišljenja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi javnosti na određene odredbe nacrta

Troškovi provedenog savjetovanja

Nema dostavljenih prijedloga, primjedbi ili mišljenja

-

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala
dodatne financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama Grada
Bjelovara na www.bjelovar.hr
KLASA: 601-01/19-01/25
URBROJ: 2103/01-07/1-19-3
Bjelovar, 18. studenoga 2019.

