
 

Temeljem čl.38.st.3.Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi 

(NN.br.18/91.)čl.83.i 85.Zakona o osnovnom školovanju (N.N.br.59/90.)i 

čl.28.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Sl.glasnik 18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 16. sjednici održanoj 

20.12.2007.donijelo je  

 

PROGRAM 

JAVNIH  POTREBA 

U PREDŠKOLSKOM  ODGOJU  I  NAOBRAZBI 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  U 2008.GODINI 

 

Članak 1. 
Donosi se program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  Općine 

Kneževi Vinogradi u 2008.g. 

 

Članak 2. 

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa od značaja su za razvoj 

predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini Kneževi Vinogradi, i to kako slijedi: 

 

I. UVOD 

Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi definirana je Zakonom o 

društvenoj brizi o djeci predškolske dobi (NN br.18/91,I 27/93). 

Člankom 1. Zakona ova djelatnost se određuje kao djelatnost od posebnog 

društvenog interesa budući da proizlazi iz prava djeteta na sadržaje i aktivnosti koje se 

ostvaruju različitim oblicima njege, odgoja i zaštite djece, a provodi se putem 

društveno organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Cilj djelatnosti je očuvanje tjelesnog i materijalnog zdravlja predškolske djece 

i poticanje cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija sposobnosti i mogućnosti 

sukladno znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim 

stvarnim mogućnostima. 

 

II. FINANCIRANJE  DJELATNOSTI 

Djelatnost se financira iz Proračuna lokalne samouprave i uprave, od korisnika 

usluga i iz drugih izvora, na način i u visini propisanoj programima javnih potreba za 

ovo područje i odlukama nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave. 

 Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi na području općine 

Kneževi Vinogradi usmjerena je na stvaranje uvjeta za : 

- što brojniji obuhvat djece jednim od oblika organiziranog predškolskog 

odgoja. 

- Zaustavljanje pada nataliteta na području Općine 

 

III. UVJETI  RADA 

Dječji vrtić “Zeko”, Kneževi Vinogradi raspolaže ( u sklopu škola) sa prostorima 

predškolskog odgoja područni vrtići u Karancu, Suzi , Zmajevcu. 

 Radi operativnosti i kvalitetnijeg funkcioniranja u četiri vrtićka odjeljenja  

raspoređeni su slijedeći djelatnici:   

Kneževi Vinogradi: 1 djelatnik sa punim radnim vremenom koji radi ½ 

radnog vremena kao odgajatelj, a pola radnog vremena 

kao ravnatelj. 

 1   odgajatelj  



 

1       spremačica 

 

Zmajevac:  1 odgajatelj  

Suza:   1 odgajatelj  

Karanac:  1 odgajatelj   

 

IV. PROGRAMI  PREDŠKOLSKOG  ODGOJA 

 Na području Općine Kneževi Vinogradi u 2008.g.realizirat će se slijedeći 

programi predškolskog odgoja: 

1. Poludnevni vrtićki program u Kneževi Vinogradima 

2. Poludnevni vrtićki program u Karancu 

 

Posebni program 

 Program predškolskog odgoja za mađarsku manjinu-poludnevni vrtićki 

program u područnim vrtićima: Suzi i Zmajevcu. 

 Cijenu programa čine plaće djelatnika i stvarni materijalni troškovi.  

Sudjelovanje roditelja u cijeni programa (roditeljska cijena) utvrđuje Općinsko 

Poglavarstvo posebnom odlukom. 

 

V. FINANCIJSKI  PLAN 

 Za realizaciju Programa u predškolskom odgoju određuju se slijedeći rashodi: 

1. Plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću (Kn.Vinogradi, Karanac, Suza, Zmajevac) u 

iznosu od         480.000,00 kuna; 

2. ostali rashodi za zaposlene        42.000,00 kuna; 

3. rashodi za nabavu opreme (grijanje u Suzi)      80.000,00 kuna 

Ukupno 602.000,00 kuna. 

 

 

Članak 3. 

Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osiguravaju se 

Proračunom Općine Kneževi Vinogradi za 2008godinu, i to iz sredstava: 

- porezni prihodi     602.000,00 kuna. 

UKUPNO     602.000,00 kuna 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom 

glasniku”,a primjenjuje se od 01.sječnja 2008.godine. 

 

Klasa:400-06/07-01/13 

Urbroj:2100/06-01-01/06-14 

Kneževi Vinogradi, 20.12.2007. 

         Predsjednik 

                Općinskog vijeća 

                      Stojan Petrović dipl.iur.  


