
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narode 
novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), Općinsko vijeće Općine 
Bukovlje na svojoj 11. sjednici, održanoj 31. ožujka 2015. godine donijelo je 

PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Bukovlje 
 

UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Planom mreže dječjih vrtića za područje Općine Bukovlje, utvrđuju se dječji vrtići u kojima 
se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode 
programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže dječjih vrtića na području 
Općine Bukovlje  u skladu sa potrebama građana Općine Bukovlje i materijalnim 
mogućnostima Općine Bukovlje. 
 

Članak 2. 
 

Općina Bukovlje ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem 
području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.  
 
Obzirom da Općina Bukovlje nije osnivač/suosnivač niti jedne predškolske ustanove (dječjeg 
vrtića) i nema vlastite smještajne kapacitete na području općine, Općinsko vijeće Općine 
Bukovlje je Odlukom o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Bukovlje u 
dječjim vrtićima za 2015.g. („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije broj 26/2014-u 
daljnjem tekstu: „Odluka“) odlučilo da će Općina Bukovlje sufinancirati boravak djece s 
područja Općine Bukovlje u dječjim vrrtićima, u iznosu od 300,00 kuna mjesečno po djetetu, 
a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno 
samohrani roditelj. 
 
Sufinanciranje iz st. 2. ovog članka ostvaruje se pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi 
propisani Odlukom i može se ostvariti za boravak djece u svim dječjim vrtićima koji su u 
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske ovlašteni provoditi program 
predškolskog odgoja i obrazovanja (Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ Slavonski Brod, 
„Cekin“ dječji vrtić, Dječji vrtić „Lira“ Slavonski Brod i dr.) 
 
 

PROGRAM PREDŠKOLE 
 

Članak 3. 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 

Djelatnost programa predškole tj. prava i obveze iz stavka 1. ovog članka Općina Bukovlje 
ostvaruje na način da je realizaciju programa predškole za djecu s područja Općine Bukovlje 
za 2015.g. osigurala u prostoru područne osnovne škole „Bogoslav Šulek“ u Vranovcima, 
Slavonska 12, a koji program će provoditi Dječji vrtić „Lira“ Slavonski Brod temeljem 
Ugovora koji je Općina Bukovlje sklopila s istim.  



Program će se odvijati u dvije skupine u trajanju 150 sati, a Općina Bukovlje će u cijelosti 
sufinancirati realizaciju programa predškole iz sredstava koja su za tu namjenu predviđena 
Proračunom Općine Bukovlje za 2015.g. 

 
Članak 3. 

 
Mreža dječjih vrtića može se proširivati otvaranjem novih dječjih vrtića i odgojnih skupina u 
skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja, od strane svih zakonom 
predviđenih osnivača, te materijalnim mogućnostima Općine Bukovlje, a sve u cilju 
planiranog obuhvata djece. 
 
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Općina Bukovlje može preuzeti obvezu 
sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića  Općine 
Bukovlje, odnosno nakon dopune podataka iz Plana. 

 
Članak 5. 

 
Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko - posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže 
dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije. 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaju vrijediti odredbe Plana 
mreže dječjih vrtića na području Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 2/2015). 
 

Članak 7. 
 

Ovaj Plan mreže objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske  županije“, a stupa 
na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
 
KLASA: 021-05/15-01/04 
URBROJ: 2178/25-02-15-1 
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
        Danijel Kovačević, inž.građ. 
Dostaviti: 

1. Brodsko-posavska županija 
2. Objava „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
3. Dosje sjednica 


