
Na temelju članaka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine”, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta” broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je 
na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine donijelo 
 

PROGRAM 
javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2016. godinu 
(dalje u tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg i način 
zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Buzeta (dalje u tekstu: predškolski odgoj), te 
obujam i način financiranja ovih potreba iz sredstava Proračuna Grada Buzeta za 
2016. godinu, koji se ostvaruju: 

- putem redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 
prehrane i socijalne skrbi te programa predškole u dječjem vrtiću kojem je 
osnivač Grad Buzet, Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet te 

- putem djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, a koji se nalaze u Planu 
mreže dječjih vrtića („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/14.).  

 
1. Sufinanciranje djelatnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić „Grdelin“ 
Buzet 

 
Članak 2. 

Organizirani oblik odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi ostvarivat će 
se u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet i to kroz: 

- redoviti cjelodnevni (10-satni) program i  
- program predškole. 

Članak 3. 
(1) Program iz članka 2. ovog Programa u petodnevnom radnom tjednu ostvarivat će 
se u 9 odgojno-obrazovnih skupina i kroz program predškole. 
(2) Planirani opseg programa Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet ostvarivat će ukupno 30 
osoba. 
 

Članak 4. 
(1) Financijskim planom Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2016. godinu planirana su 
sredstva u sveukupnom iznosu od 4.541.000,00 kuna. 
(2) Financiranje planiranog opsega programa Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
osigurava se iz: 

1. Proračuna Grada plaće s obvezama za 30 radnika i ostale naknade u punom 
iznosu, što ukupno iznosi 3.233.440 kuna. 

2. sudjelovanja roditelja u cijeni programa u planiranom iznosu od 1.226.000,00 
kuna i 

3. ostalih vlastitih prihoda, tekućih pomoći iz drugih proračuna i donacija Dječjeg 
vrtića „Grdelin“ Buzet u iznosu od 81.560,00 kuna. 
 

Članak 5. 
Troškovi koje podmiruju roditelji iz članka 4. točka 2. ovog Programa utvrđuju se 
godišnjim programom i planom troškova Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, u skladu s 



cijenom prehrambenih artikala i ostalih planiranih troškova i naplaćuju od roditelja, 
mjesečno, na temelju sklopljenih ugovora. 
 

Članak 6. 
Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet može pored utvrđenih programa iz članka 3. stavka 1. 
ovog Programa organizirati dodatne programe kojima se zadovoljavaju potrebe i 
interesi djece i roditelja, a sredstva osiguravaju korisnici programa. 
 

2. Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u 
Planu mreže 

 
Članak 7. 

(1) Grad Buzet sufinancirat će boravak djece koja imaju prebivalište na području 
Grada Buzeta u Dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi Milana Šorga Oprtalj tijekom 2016. 
godine za što se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 47.700,00 kuna.  
(2) Realizacija ovog programa regulirat će se sporazumom o sufinanciranju između 
Općine Oprtalj i Grada Buzeta. 
 

3. Kapitalni projekt: Dogradnja zgrade dječjeg vrtića 
 

Članak 8.  
Za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i povećanje kapaciteta dječjeg 
vrtića za četiri odgojne skupine, u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 
2.503.000,00 kune. 
 

Članak 9. 
Provedbu ovog Programa i namjensko korištenje sredstava prati Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i razvojne projekte te na temelju dokumentacije o izvršenim 
programima gradonačelniku podnosi izvješće. 

 
Članak 10. 

Ovaj Program javnih potreba stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, a objavljuje se 
u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/99 
URBROJ: 2106/01-01-15-1 
Buzet, 23. prosinca 2015. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
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