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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o sufinanciranju smještaja djece 
dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 2022. godinu 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o sufinanciranju 

smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 2022. 
godinu i u povodu toga donio sljedeći  

 
 

              ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u 

privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 2022. 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: 601-01/21-01/27 
URBROJ: 2103/01-07/3-21-2 
Bjelovar, 15. studenoga 2021. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 
 

PREDMET:  Nacrt odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića 
u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 2022. godinu 

 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o 
sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu 
Bjelovaru za 2022. godinu, utvrdi je 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 članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici 
održanoj      2021. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu 

Bjelovaru za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
 
 Ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Bjelovara utvrđuje mjesečnu 
ekonomsku cijenu po djetetu za primarni 10-satni program dječjih vrtića u privatnom 
vlasništvu u Gradu Bjelovaru. 
 Grad Bjelovar će sufinancirati minimalno 70 % ekonomske cijene po djetetu 
za 586 djece smještenih u 4 privatna vrtića na području Grada Bjelovara. 
 Sufinanciranje primarnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe 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. 

 

Članak 2. 
 
 Mjesečna ekonomska cijena po djetetu i iznos sufinanciranja za primarni 10-
satni program dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za pojedini 
dječji vrtić u 2022. godinu iznosi: 
 

• Dječji vrtić Ciciban: ekonomska mjesečna cijena 1.750,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.350,00 kn 

 

• Dječji vrtić Osmijeh: ekonomska mjesečna cijena 1.700,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.300,00 kn 

 

• Dječji vrtić Bubamara: ekonomska mjesečna cijena 1.600,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.200,00 kn 

 

• Dječji vrtić Pinokio: ekonomska mjesečna cijena 1.550,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.150,00kn 

 
Članak 3. 

 
 Međusobna prava i obveze Grada Bjelovara i dječjih vrtića u privatnom 
vlasništvu, kao i vrtića sa sjedištem izvan Grada Bjelovara, utvrdit će se ugovorom. 



 
Članak 4. 

 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa 
na snagu 1. siječnja 2022. godine.  
 

Članak 5. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju 
smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru, („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/12). 
 
KLASA: 601-01/21-01/27 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar, 15. studenoga 2021. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 Temeljem članka 7. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), dječje vrtiće mogu osnivati: 
Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske 
zajednice i druge pravne i fizičke osobe. 
 Dječjim vrtićima Ciciban, Osmijeh i Bubamara osnivači su fizičke osobe, a 
Dječjem vrtiću „Pinokio“ Naučno-istraživačko-obrazovno udruženje za djecu i mladež 
Roma Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 Sukladno članku 49. stavku 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 
Grad Bjelovar je dužan za predškolski odgoj izdvojiti najmanje onoliko sredstava 
koliko svojim mjerilima utvrdi predstavničko tijelo županije. 
 Odlukom Županijske skupštine, o mjerilima za osiguravanje sredstava za 
zadovoljenje javnih potreba u predškolskom odgoju na području jedinica lokalne 
samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrđen je odnos kojim roditelji 
sudjeluju s 30 %, a jedinice lokalne samouprave sa 70 % ekonomske cijene vrtića. 
 Temelj sufinanciranja za djecu s prebivalištem na području Grada Bjelovara, 
koja su smještena u dječje vrtiće na području drugih općina, gradova ili županija, su 
mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja donesena od predstavničkih tijela tih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 Odlukom o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtićima u privatnom 
vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 2022. godinu od 1. siječnja 2022. godine utvrđena je 
ekonomska cijena i iznos sufinanciranja za primarni 10-satni program. Grad Bjelovar 
će sufinancirati minimalno 70 % ekonomske cijene po djetetu za 586 djece 
smještenih u 4 privatna vrtića na području Grada Bjelovara. 
 
 Mjesečna ekonomska cijena po djetetu i iznos sufinanciranja za primarni 
10-satni program dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru za 
pojedini dječji vrtić u 2022. godinu iznosi: 
• Dječji vrtić Ciciban: ekonomska mjesečna cijena 1.750,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.350,00 kn 
• Dječji vrtić Osmijeh: ekonomska mjesečna cijena 1.700,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.300,00 kn 
• Dječji vrtić Bubamara: ekonomska mjesečna cijena 1.600,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.200,00 kn 
• Dječji vrtić Pinokio: ekonomska mjesečna cijena 1.550,00 kn te iznos 
sufinanciranja 1.150,00kn 
 
 Ekonomske cijene utvrđene su temeljem dostavljenih financijskih izvještaja 
privatnih dječjih vrtića. 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o 
sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu 
Bjelovaru za 2022. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog Odluke i uputi Gradskom vijeću 
Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
Izradio: 
Zdravko Pavec, dipl. oec. 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 


