Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine
Barban“, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj 22. studenog
2017 godine donosi:
PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu

1. UVOD
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,94/13)
definira predškolski odgoj kao djelatnost koja obuhvaća programe odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece.
Predškolski odgoj je sastavni dio sustava odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća
programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u
dječjim vrtićima te iznimno, u drugim ustanovama i udrugama.
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Barban ima pravo i obavezu
odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i
ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi
radi zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječji vrtić. Sve mjere vezane uz zadovoljavanje tih
potreba utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnom
pedagoškom standardu.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban utvrđuje se oblik, opseg,
kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja te skrbi o
djeci predškolske dobi prema potrebama i interesima građana Općine Barban.
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja financira
se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te
sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koje su uključena njihova
djeca. Određeni programi kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju
sufinanciraju se iz sredstava Državnog proračuna.
Djelatnost predškolskog odgoja u Općini Barban odvija se jednoj ustanovi i to proračunskom
korisniku Dječjem vrtiću Tratinčica. U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Tratinčica provodi se:
desetosatni program, poludnevni šestosatni program i program predškole za djecu od navršene
2. godine života do polaska u školu. Rad vrtića odvija se na tri lokacije: Barban 133, Barban
150 i Cvitići 27, Sutivanac.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, sastavljeno od tri člana. Jedan član Upravnog vijeća
je predstavnik osnivača, jedan član je predstavnik odgojitelja i jedan član je predstavnik
roditelja.

2. PLANIRANA SREDSTVA
U Proračunu Općine Barban za 2018. godinu planirani iznos od 1.644.400,00 kn za Program
javnih potreba u predškolskom odgoju raspoređuje se na sljedeći način:
Redni broj NAZIV AKTIVNOSTI
DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
1.
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Sufinanciranje smještaja djece u privatnim
vrtićima
2.
Manifestacije u vrtiću
Prosinačke svečanosti

Planirana sredstva (iznos kn)
1.595.400,00
1.456.400,00
139.000,00
49.000,00

UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA

30.000,00
2.000,00
17.000,00
1.644.400,00

3. OPIS AKTIVNOSTI I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Barban financira se iz dvaju osnovnih
izvora:
− sredstava Proračuna Općine Barban,
− sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.
Sredstva u Proračunu Općine Barban u visini od 1.595.400,00 kn kuna koja su prikazana u
prethodnoj tablici odnose se na:
- za izdatke za djelatnike,
- za materijalne i druge troškove umanjene za sredstva ostvarena od uplate roditelja, te
- za nabavku opreme i didaktičkih sredstava kojima se unapređuje pedagoški rad.
Općina Barban će uz doznaku novčanih sredstava podmirivati i nužne troškove i izdatke struje
i grijanja te troškove investicijskog održavanja objekata u kojima posluje Dječji vrtić
Tratinčica Barban. Sredstva proračunskog korisnika u Proračunu Općine Barban iznose
404.215,00 kn koja nisu posebno iskazana ovim Programom već je proračunski korisnik
dostavio svoj financijski plan.
4. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PRIVATNIM VRTIĆIMA
Općina Barban sufinancirat će dio ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima
drugih osnivača koji provode organizirani predškolski odgoj kroz ostvarivanje 10-satnog
primarnog programa. Za djecu s prebivalištem na području Općine Barban osiguravaju se iz
Proračuna sredstva u visini od 800,00 kuna mjesečno za djecu jasličke dobi. Sredstva za ovu
namjenu planiraju se u ukupnoj visini od 30.000,00 kuna, a doznačavati će se navedenom
Dječjem vrtiću mjesečno za protekli mjesec temeljem računa i specifikacije djece korisnika
programa tog Dječjeg vrtića.
5. OSTALI PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
U Proračunu Općine Barban planirane su i manifestacije u vrtiću u iznosu od 2.000,00 kn te
prosinačke svečanosti (koje uključuju poklon pakete za djecu i izvođenje predstave za djecu)
u iznosu od 17.000,00 kn.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Barban, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
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