
 

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

GRADSKO VIJEĆE 
 

 Na temelju članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 6. sjednici 
održanoj 30. studenoga 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). 
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