
 
Na temelju članka 14. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

br. 10/97, 107/7, 94/13 i 98/19) ) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), 
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 20.sjednici, održanoj 27.07.2020. godine donijelo je 
 
 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 
na području Općine Sibinj 

 
 

Članak 1. 
 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Sibinj utvrđuju se ustanove predškolskog 
odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se 
provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području 
Općine Sibinj. 

Članak 2. 
 

   Općina Sibinj ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem 
području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 
              Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 
kapaciteta za djecu s područja Općine Sibinj u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja te 
sufinanciranjem ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u 
Proračunu Općine Sibinj, za tekuću godinu. 
    

Članak 3. 
 

               Na području Općine Sibinj djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat  će Dječji 
vrtić „Sibinj“ kojem je osnivač Općina Sibinj. 

   Mrežu dječjih vrtića na području Općine Sibinj čini: 
 

 
 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana mreža 
dječjih vrtića na njenom području.  

 
 
 
 
 
 

Naziv Adresa Osnivač Programi 

Dječji vrtić  
„Sibinj“ 

Trg kralja 
Tomislava 7, 
Sibinj 

Općina  
Sibinj  

 
Primarni redoviti jaslični program – jedna odgojno-
obrazovna skupina 
 
Primarni redoviti vrtićki program – dvije odgojno- 
obrazovne skupine 
 
Program predškole - u trajanju od 250 sati  



Članak 5. 
 

Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine 
Sibinj  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 02/2016).  

 

Članak 6. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
 
 

KLASA:  601-01/20-01/03 
URBROJ: 2178/08-01-20-1 
Sibinj, 27.07.2020.g. 
 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                               
                                                                                                    
                  Krunoslav Eraković  


