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KLASA: 601-01/20-01/20 
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Bjelovar, 20. studenoga 2020.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o petoj izmjeni i dopuni Odluke o 

utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa 
Dječjeg vrtića Bjelovar 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o petoj izmjeni i 

dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u 
cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o petoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju 
mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića 
Bjelovar 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: 601-01/20-01/20 
URBROJ: 2103/01-07/3-20-2 
Bjelovar, 17. studenoga 2020. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
PREDMET: Nacrt odluke o petoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za 

sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića 
Bjelovar 

 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o petoj 
izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika 
usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar, 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 
Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/01, 94/13 i 98/19) i članka 31. stavka 1. točke 19. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/13, 1/18 i 1/20), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ____ sjednici održanoj ____ 2020. godine 
donijelo je  
 

ODLUKU  
o petoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 
roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u 
cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/06, 
8/17, 8/18, 8/19 i 6/20), u članku 5. dodaje se stavak 2. i glasi: 
 

Roditelji/skrbnici s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u 
cijeni programa, a Grad Bjelovar će za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzet 
plaćanje u cijelosti, ako je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole.  

 
Članak 2. 

 

Ostali članci Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika 
usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar, ostaju nepromijenjeni. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

 
 

KLASA: 601-01/20-01/20 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar, …. 2020. 
 

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

 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 Pete izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – 
korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar izrađene su temeljem 
prijedloga stranke Akcije bjelovarsko bilogorske u vezi sufinanciranja smještaja djece 
u dječjim vrtićima. 
 

Članak 5. stavak 2. dodaje se i glasi: 
 

„Roditelji/skrbnici s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u 
cijeni programa, a Grad Bjelovar će za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzet 
plaćanje u cijelosti, ako je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole. 

 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri ovaj Nacrt Odluke, utvrdi 

ga kao prijedlog i uputi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
Izradio: 
Zdravko Pavec, dipl. oec. 
 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 


