Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 11. veljače 2015. donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu Plan)
utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.
Članak 2.
Općina Podcrkavlje ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Općina Podcrkavlje nije osnivač/suosnivač niti jedne predškolske ustanove (dječjeg vrtića) i
nema vlastite smještajne kapacitete na području općine.
Djelatnost predškolskog odgoja tj. prava i obveze iz stavka 1 ovog članka ostvaruju se
osiguravanjem realizacije programa predškolskog odgoja za djecu s područja Općine
Podcrkavlje u prostoru područne osnovne škole Blaž Tadijanović u Podcrkavlju.
Program se odvija u jednoj do dvije skupine u trajanju 150 sati, a Općina Podcrkavlje
osigurava stručnog zaposlenika-odgojitelja i snosi sve materijalne troškove provođenja
programa.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 3.
Na području Općine Podcrkavlje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja
predškolska ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić čiji je osnivač Grad Slavonski Brod.
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Članak 4.
Mreža dječjih vrtića Općine Podcrkavlje može se uspostaviti otvaranjem novih područnih
objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih
dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača (vjerskim zajednicama te drugim
pravnim i fizičkim osobama).
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Općina Podcrkavlje može preuzeti obvezu
sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića Općine
Podcrkavlje, odnosno nakon dopune podataka iz Plana.
Članak 5.
Sukladno potrebama, Općina Podcrkavlje planira osnivanje dječjeg vrtića i iznalaženje
odgovarajućeg prostora, bilo u postojećem objektu sadašnje područne osnovne škole u
Podcrkavlju gdje postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, bilo
preuređenjem nekog od društvenih domova u naseljima općine, bilo pronalaženjem
odgovarajućeg građevinskog zemljišta i izgradnjom novog objekta za navedenu namjenu.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 6.
Općina Podcrkavlje u cijelosti će sufinancirati realizaciju programa predškolskog odgoja za
djecu predškolske dobi tj. u godini pred polazak u školu, sa područja Općine Podcrkavlje za
što se sredstva planiraju u proračunu općine.

Članak 7.
Općina Podcrkavlje u svom proračunu ne planira sredstva za sufinanciranje ekonomske
cijene redovnog programa dječjih vrtića za djecu sa područja Općine Podcrkavlje koja borave
u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Slavonski Brod u Slavonskom Brodu ili privatna osobaostali subjekti, ili za djecu koja pohađaju redovne programe dječjih vrtića na području drugih
jedinica lokalne samouprave.
Članak 8.
Općina Podcrkavlje će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete s prebivalištem
na području Općine Podcrkavlje sufinancirati troškove smještaja djece u redovnim
programima dječjeg vrtića Cekin, Slavonski Brod, čiji je osnivač vjerska zajednica i koji
provodi program za djecu sa posebnim potrebama.
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Članak 9 .
Posebni programi (učenje stranog jezika, likovni programi, dramsko-scenski programi,
informatički programi, športski programi, ekološki, vjerski, zdravstveni, programi rada s
roditeljima, preventivni programi) i alternativni programi temelje se na tržišnim pravilima,
što znači da ih plaćaju zainteresirani roditelji.
Općina Podcrkavlje može sufinancirati posebne programe i alternativne programe sukladno
planiranim sredstvima u proračunu za tu namjenu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Plan mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje dostavlja se Brodsko-posavskoj
županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Brodsko-posavske
županije.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Podcrkavlje ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/10.).
Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana o dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 602-01/15-01/5
URBROJ: 2178/13-01-15-1
Podcrkavlje, 11. 2. 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Miletić, ing.

Dostaviti:
1. Dosje sjednica OV,
2. Brodsko-posavska županija-Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu,
3. Objava «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
4. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za
prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu,
5. Pismohrana i
6. Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr
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OBRAZLOŽENJE PLANA MREŽE VRTIĆA
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinicama lokalne
samoupravne dodjeljeni su poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima. Među tim
poslovima su i poslovi koji se odnose na brigu o djeci predškolske dobi.
Ciljevi i zadaće predškolskog odgoja dugoročno i sadržajno usmjereni su na
unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove
obitelji.
Člankom 14. Zakaona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.
10/97., 10/07. i 94/13.) određano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području.
Mrežom dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju
djelatnost predškolskog odgoja na području za koji se mreža utvrđuje sa svim njihovim
objektima u kojima se provode programi.
Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja
dječjih vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovima potrebama i
sposobnostima.
Temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju jedinice lokalne
samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom
području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja te radi
zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće. Istovremeno Zakon daje mogućnost
osnivanja dječjih vrtića Republici Hrvatskoj, vjerskim zajednicama te drugima pravnim i
fizičkim osobama (članak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
U uvodnim odredbama Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (članak
1. i članak 2. Plana) određeni su programi koje kao javnu službu obavljaju ustanove
predškolskog odgoja i obrazovanja te je određen način na koji Općina Viškovo ostvaruje
svoje pravo i obavezu za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja na svome području.
U Planu mreže dječjih vrtića utvrđuje se da djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja na području Općine Viškovo obavlja dječji vrtić kojemu je osnivač Općina
Viškovo i četiri vrtića ostalih osnivača te su u tabelarnom prikazu i nabrojeni svi dječji vrtići sa
naznakom adrese, osnivača i smještajnih kapaciteta. U Planu mreže predviđana je
mogućnosti ali i uvjeti i način proširanja smještajnih kapaciteta kao i mogućnost
sufinanciranja novih dječjih vrtića nakon njihovog ulaska u Plan mreže dječjih vrtića Općine
Viškovo.(članak 3. i 4. Plana).
Sufinanciranje programa dječjeg vrtića Viškovo kojemu je osnivač Općine Viškovo
određeno je člankom 48 . stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i člankom
41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“
broj 63/08. i 90/10.)
Člankom 6. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo određeno je da će
Općina Viškovo sufinancirati ekonomsku cijenu redovnog programa vrtića iz Plana mreže
sukladno odredbama odluka Općine Viškovo kojima se uređuje financiranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja i Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko –
goranskoj županiji.
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Člankom 8. – 9. Plana utvrđuje se način i uvjeti sufinanciranja ekonomske cijene
redovnog programa dječjih vrtića drugih osnivača na području Općine Viškovo te redovnog
programa dječjih vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave u kojima su
smještena djeca sa područja Općine Viškovo.
U završnim odredbama određeno je da se Plan mreže dječjih vrtića na području
Općine Viškovo dostavlja Primorsko – goranskoj županiji, određena je objava u „Službenim
novinama Primorsko – goranske županije“ te i datum stupanja na snagu.
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predloženog Plana
mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo.

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec.
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