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f iH GRAD SLAVONSKI BROD

GRADONAČELNIK
KLASA: 601-02/19-01/9
URBROJ: 2178/01-07-19-5.
Slavonski Brod,1. travnja 2019.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta Grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni
glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.), Gradonačelnik Grada
Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

Z A K U U Č A K
o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni

Plana mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Broda

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području
grada Slavonskog Broda.

Utvrđeni prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na
raspravu i usvajanje.
Za zakonitost i točnost:
Viši stručpi^suradnik
Vedrari'kdzul, mag.iur.

Privremena pročelnica
Nikolina Bilić, struč.spec.admin.publ.
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xiDostaviti:
1. Gradonačelnik
2. Gradsko vijeće
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana



PRIJEDLOG

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine
br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članla 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br.
4/12., 5/12., 6/13.
održanoj dana

5/14, 4/18 ), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na 11.sjednici
2019.godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA

SLAVONSKOG BRODA

Članak 1.

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda br. 1/15) u članku 6.stavku 1. podstavku 1. točki 1. mijenja se
adresa područnog odjela te izmijenjena točka glasi :

„1. Hlapić, Naselje Andrije Hebranga 11/1, Slavonski Brod".

U članku 6,stavku 1.podstavku 1. Točki 9. mijenja se naziv područnog odjela te izmijenjena
točka glasi :

,,9.Tintilinić, Anastasa Popovića 40, Slavonski Brod".

Članak 2.

U članku 6.stavku 1.dodaje se novi podstavak 2. koji glasi :

„Ustanova Dječji vrtić Potjeh, Moslavačka 42, Slavonski Brod koja obuhvaća :
1. Potjeh, Moslavačka 42, Slavonski Brod
2. Područni odjel, Kažotićeva bb, Slavonski Brod „.

Članak 3.

U članku 6.stavku 2. prijašnji podstavak 2.postaje podstavak 3., prijašnji podstavak 3. postaje
podstavak 4., a prijašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Službeni glasnik
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



Obrazloženje

Prijedloga Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića
na području grada Slavonskog Broda

Grad Slavonski Brod, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13,137/15 i 123/17) u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji su od
lokalnog značaja kojima se neposredno zadovoljavaju potrebe građana, što obuhvaća i
poslove koji se odnose na brigu o djeci rane i predškolske dobi.

Osim navedenoga, temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) gradovi i općine
imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te radi
zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće. Također, člankom 14. Zakona utvrđeno je
da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svom
području. Mreža predstavlja pregled organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja kao i
osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom mreže 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.

Grad Slavonski Brod 2015. donio je Plan mreže dječjih vrtića na području grada
Slavonskog Broda. U međuvremenu je završena izgradnja dječjeg vrtića Tintilinić koji je
područni odjel Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, a područnom odjelu Hlapić
izmijenjena je adresa. Budući da je, prilikom zahtjeva za verifikaciju programa, Ministarstvo
upozorilo na broj djece u Dječjem vrtiću s obzirom na Državni pedagoški standard, bilo je
potrebno osnovati još jednu ustanovu za rani i predškolski odgoj. Potom je izgrađen novi vrtić
i osnovana ustanova Dječji vrtić Potjeh 14. srpnja 2017. godine. Trenutno je u izgradnji još
jedan dječji vrtić koji će biti područni odjel ustanove Dječji vrtić Potjeh. Sukladno navedenom
potrebno je donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području grada
Slavonskog Broda.

Predložena Odluka izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada
Slavonskog Broda utvrđuje mrežu dječjih vrtića na području grada koji obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Sukladno
predloženim izmjenama Plana mreže udovoljava se zahtjevima dostupnosti i racionalnog
ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba
građana za provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada
Slavonskog Broda.



Danas se na području grada Slavonskog Broda predškolski odgoj provodi u
ustanovama Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić i Dječji vrtić Potjeh, čiji je osnivač Grad
Slavonski Brod te 2 dječja vrtića drugih osnivača (vjerskih zajednica i fizička osoba).

Viša stručna suradnica:
Iris Janjić, mag. prim. educ.

Privremena pročelnica:
atarevlć, mag.prim.educ.
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Upravni odjel za
društvene djelatnosti
Klasa: 601-02/19-01/5
Urbroj: 2178/01-04-19-1
Slavonski Brod, 1. travnja 2019.

Kolegij gradonačelnika
- ovdje -

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području
grada Slavonskog Broda
- dostavlja se

Sukladno članku 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07.
i 94/13.) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan mreže dječjih vrtića na
svom području temeljem kojega predstavničko tijelo županije usklađuje razvitak 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 njihovim potrebama i sposobnostima.

Grad Slavonski Brod 2015. donio je Plan mreže dječjih vrtića na području grada
Slavonskog Broda. U međuvremenu je završena izgradnja dječjeg vrtića Tintilinić koji je
područni odjel Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, a područnom odjelu Hlapić
izmijenjena je adresa. Budući da je, prilikom zahtjeva za verifikaciju programa, Ministarstvo
upozorilo na broj djece u Dječjem vrtiću s obzirom na Državni pedagoški standard, bilo je
potrebno osnovati još jednu ustanovu za rani i predškolski odgoj. Potom je izgrađen novi vrtić
i osnovana ustanova Dječji vrtić Potjeh. Trenutno je u izgradnji još jedan dječji vrtić koji će biti
područni odjel ustanove Dječji vrtić Potjeh. Sukladno navedenom potrebno je donijeti Odluku
o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Broda.

Predloženim planom mreže obuhvaćene su ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
i Dječji vrtić Potjeh kojima je osnivač Grad Slavonski Brod, te dva vrtića kojem su osnivači
vjerska zajednica i fizička osoba sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi
odgoja i obrazovanja na području grada.

U privitku dostavljamo prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na
području grada Slavonskog Broda te obrazloženje.

Sukladno iznesenom predlažemo da se uputi u daljnju proceduru prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Slavonskog Broda.

S poštovanjem,

Qr § v ^VesnaSl;
I PEV] Q|BPnVLo č^
M rivremena pročelnica:

arevnć^mag.prim.educ.
Viša stručna suradnica:
Iris Janjić, mag.prim.educ.
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GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/15-01/9
URBROJ:2178/01-07-15-3
Slavonski Brod, 18. ožujka 2015.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.
10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskoga Broda 4/12.,
5/12., 6/13. i 5/14.) na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana
18. ožujka 2015. godine, donosi se

• s-

P L A N M R E Ž E
dječjih vrtića na području grada Slavonskog Broda

Članak 1.
Grad Slavonski Brod ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana

na svom području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
naobrazbe.

Prava i obveze iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se osiguranjem kapaciteta za
smještaj djece predškolske dobi na gradskom području i sufinanciranjem smještaja djece u
dječjim vrtićima.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu
Plan mreže) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrb o djeci rane i
predškolske dobi.

Članak 2.
Na području grada Slavonskog Broda djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja

obavlja ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić kojem je osnivač Grad Slavonski Brod, te
dječji vrtići drugih osnivača.

Članak 3.
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa

zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno otvaranjem novih područnih
objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje.

Članak 4.
Grad Slavonski Brod nema obvezu, ali može sufinancirati djelatnosti dječjih vrtića

drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže.

Članak 5.
Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za

djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom
programa predškolskog odgoja i obrazovanja.



Članak 6.
U Plan mreže dječjih vrtića ulaze:

OSNIVAČ GRAD SLAVONSKI BROD
* Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić obuhvaća područne odjele:
1. Hlapić, Naselje Andrije Hebrang bb, Slavonski Brod
2. Kosjenka, Aleja Miroslava Krleže bb, Slavonski Brod
3. Maslačak.Trg Sv . Antuna bb, Slavonski Brod
4. Pčelica, Borovska 3, Slavonski Brod
5. Radost, Mikrorajon bb, Slavonski Brod
6. Seka i braco, Tomislavovtrg bb, Slavonski Brod
7. Stribor, Dr. Mile Budaka bb, Slavonski Brod
8. Trnoružica, Gundulićeva bb, Slavonski Brod
9. područni odjel u Naselju Zrinski Frankopan, Slavonski Brod

Ustanova provodi program predškole u svim područnim odjelima na području grada

Slavonskog Broda i u sljedećim objektima:
- Osnovna škola „Đuro Pilar", Vinogorska 1, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Đuro Pilar" PŠ, Vinogradska cesta 84, Slavonski Brod

- Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić", Zagrebačka 78, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić" PŠ, Brodski Varoš, Slavonski Brod

Program predškole po potrebi može se provoditi i u sljedećim objektima:
- Osnovna škola „Hugo Badalić", Borovska 3, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Hugo Badalić" PŠ, Franje Kuhača 23, Slavonski Brod

- Osnovna škola „AntunMihanović", Mihanovićeva 35, Slavonski Brod
- Osnovna škola „AntunMihanović" PŠ, Ivana Cankara bb, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Blaž Tadijanović", Podvinjska 35, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Dragutin Tadijanović", Naselja Andrije Hebranga 12/1, Slavonski Brod

- Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić", Badalićeva 8, Slavonski Brod
- Osnovna škola „Bogoslav Šulek", Aleja Miroslava Krleže 2, Slavonski Brod
- Osnovna škola „ Vladimir Nazor", Franje Marinića 9, Slavonski Brod

OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE
* Centar za rehabilitaciju i odgoj djece - osnivač vjerska zajednica
1. Dječji vrtić Cekin, Vinogorska bb, Slavonski Brod

*Dječji vrtić Lira, Josipa Kozarca 31, Slavonski Brod - osnivač fizička osoba

Članak 7.
Osim objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Slavonski Brod navedenih u

članku 6. ovoga Plana mreže, na području grada Slavonskog Broda predviđa se gradnja
novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost
prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o
djeci rane i predškolske dobi.

Članak 8.
Sukladno Zakonu, ovaj Plan mreže dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji, radi

usklađivanja Mreže dječjih vrtića na području Županije.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom

glasniku Grada Slavonskog Broda". \KA hvSTANV
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