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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  
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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  
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 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 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je utvrdilo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na sjednici održanoj 20.07.2020. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.  

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-2 

Sibinj,  27.07.2020.g. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 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 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na sjednici održanoj 

20.07.2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-3 

Sibinj,  27.07.2020.g. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj 

10/97, 107/07, 94/13, 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 

 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga Dječjeg vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Sibinj“ na sjednici održanoj 20.07.2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.  

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-4 

Sibinj,  27.07.2020.g. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” 

broj 10/97, 107/07, 94/13, 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 

 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika 

Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i ostalim 

materijalnim pravima radnika Dječjeg vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na sjednici održanoj 20.07.2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“.  

 

 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-5 

Sibinj, 27.07.2020.g. 

 

 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković  
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Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ 

1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 20.sjednici održanoj dana 27.07.2020. godine 

donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem 

vrtiću „Sibinj“ 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću „Sibinj“, i to u slijedećim visinama : 

 

- Ekonomska cijena za 10 – satni program : 1.700,00 kn 

- Ekonomska cijena za 6 – satni program :   1.360,00 kn 

- Osnovna uplata : 300,00 kn  

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

  

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-6 

Sibinj, 27.07.2020.g. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Krunoslav Eraković  
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Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ 1/2018, 

2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 20.sjednici održanoj dana 27.07.2020. godine donijelo 

je 

 

 

 

 ODLUKU 

 o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni 

usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u  

Dječjem vrtiću „Sibinj“  

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja u cijeni programa  Dječjeg vrtića „Sibinj“ (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić)  roditelja – korisnika usluga.  

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji 

vrtić. Općina Sibinj kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića.  

 

Članak 2.  

 

Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji ima prebivalište i boravište na području Općine Sibinj dužan je 

sudjelovati u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje ostvaruje njegovo dijete 

ovisno o vrsti i trajanju programa tako da plaća dio pune cijene programa, a preostali iznos do pune 

ekonomske cijene plaća Općina Sibinj. 

 

Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, 

sudjeluje u cijeni usluga u iznosu razlike između cijene koju podmiruje nadležna jedinica lokalne 

samouprave sukladno odluci njenoga predstavničkoga tijela i ukupnoj cijeni koštanja redovitog 

programa, a u protivnom mora sam snositi punu ekonomsku cijenu redovitog programa. 

 

Roditelj/skrbnik korisnik usluge kojem je rješenjem Centra za socijalnu skrb odobrena novčana pomoć, 

te je to jedini izvor prihoda obitelji oslobođen je plaćanja programa ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja u cijelosti. 

Status iz prethodnog stavka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležne službe o pravu na stalnu 

pomoć. 

Članak 3. 

 

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizira se tijekom pet radnih dana tjedno osim 

za vrijeme državnih praznika i blagdana. 

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u 

daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:  

- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program), 

- programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- programa predškole. 

 

 Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:  

- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u 

daljnjem tekstu: kraći programi), 
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- dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz 

stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, 

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

 

 Članak 4. 

 

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću organizira se tijekom pet radnih 

dana tjedno osim za vrijeme državnih praznika i blagdana kao: 

 

REDOVITI PROGRAM  

• 10-satni program (4 obroka: doručak, užina, ručak, užina)  

• 6 -satni program (2 obroka: doručak i užina) 

 

POSEBNI PROGRAM:  

Program ranog učenja engleskog jezika  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA: 

Kraći posebni program Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom 

godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića. 

 

Programi iz stavka 2. i 3. ovoga članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim 

planom i programom rada Dječjeg vrtića. 

 

Članak 5.  

 

Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:  

- u proračunu Općine Sibinj 

 - iz sredstava proračuna Županije  

- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa  

- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za djecu: 

• s teškoćama u razvoju 

• djecu pred polazak u školu  

Članak 6.  

 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa izračunava se na 

osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Dječjeg 

vrtića za kalendarsku godinu. 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene 

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 

1. Izdatke za zaposlenike: 

• brutto plaće 

•  naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece  

3. Uvjete boravka djece:  

• materijalne izdatke 

•  energiju i komunalije 

•  tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme  

5. Nabavu sitnog inventara  

 

Članak 7.  

 

Roditelj/skrbnik – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno ekonomskoj cijeni  

uz primjenu slijedećih kriterija  
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1. KRITERIJ - Platni razredi - % ekonomske cijene koju plaća roditelj ovisno o visini zajedničkih 

primanja roditelja djeteta upisanog u program Dječjeg vrtića 

 

 

od                do               umanjenje cijene        sudjelovanje u cijeni sa  koeficijent (K1) 

                                                                                         

  0,00        -   8.000,00                          60,00%                          40,00%   0,4 

  8.000,01 -  12.000,00                         40,00%                          60,00%    0,6 

12.000,01 -  16.000,00                         20,00%                          80,00%   0,8 

16.000,01 i više                                   10,00%                           90,00%    0,9  

 

 

2. KRITERIJ - Broj djece upisane u Dječji vrtić iz jedne obitelji  

 

Broj djece      koeficijent (K2) 

1                        utvrđena po 1. kriteriju                                      1,0 

2                        75 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,75 

3                        50 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,50 

4 i više               25 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,25 

 

(npr. Ukoliko je ekonomska cijena vrtića 1.700,00 kn, a vrtić pohađaju 2 djeteta iz obitelji sa 

zajedničkim primanjima do 8.000,00 kn,cijena 10-satnog programa za prvo (starije) dijete je 680 kn, a 

za drugo (mlađe) dijete 510,00 kn) 

 

3. KRITERIJ - Dijete s teškoćama u razvoju i dijete s invaliditetom 

 

20 % umanjenje cijene utvrđene nakon primjene 2. kriterija  koeficijent (K3)  0,80 

 

(npr. Ukoliko u primjeru obitelji s dvoje djece u vrtiću i zajedničkim primanjima do 8.000,00 kn prvo 

(starije) dijete ima teškoće u razvoju cijena za to dijete cijena bi bila 544,00 kn (680,00 kn umanjeno za 

20%). Ukoliko drugo (mlađe) dijete ima teškoće u razvoju, cijena za to dijete bi bila 408,00 kn (510,00 

kn umanjeno za 20%)). 

 

Ukoliko se ne radi o djetetu s teškoćama u razvoju i djetetu s invaliditetom koeficijent K3 iznosi 1,0. 

 

4. KRITERIJ - Stupanj invalidnosti roditelja 

 

Stupanj invalidnosti roditelja/skrbnika - za svaki postotak invalidnosti roditelja utvrđena cijena vrtića 

nakon primjene 3. kriterija se umanjuje za 0,5% .  

 

Vrijednost koeficijenta (K4) se dobiva na način da se invalidnost roditelja, iskazana u decimalnom 

obliku podijeli sa 2 a zatim tako dobivena vrijednost oduzme od broja 1. 

 

Npr : Roditelj ima invalidnost 20 %,  što, izraženo u decimalnom obliku, iznosi 0,2. 

0,2 /2 = 0,1 

Vrijednost koeficijenta (K4)  : 1 – 0,1 = 0,9 

Dakle, za invalidnost roditelja od  20 %, postotak umanjenja cijene je 10 %, odnosno koeficijent  (K4) 

iznosi 0,9.  

 

 

Ukoliko roditelj nema utvrđenu invalidnost, koeficijent (K4)  iznosi 1,0. 

 

Cijena Dječjeg vrtića za svako upisano dijete formira se nakon primjene svih kriterija, po redoslijedu od 

prvoga do četvrtoga, primjenom slijedeće formule : 
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Cijena Dječjeg vrtića = Ekonomska cijena x K1 x K2 x K3 x K4 

 

 

 

Članak 8.  

 

Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro – račun Dječjeg vrtića.  

 

Članak 9.  

 

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni 

usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.  

 

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku 

usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.  

 

Roditelj – korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 

na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu. 

 

 Članak 10. 

 

Osnovna uplata za Dječji vrtić primjenjuje se u slučaju kada roditelj/skrbnik – korisnik usluga ima 

pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića zbog slijedećih okolnosti: 

 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog bolesti 20 dana i više, plaća se osnovna uplata 

(OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju prilikom dolaska u Dječji vrtić, 

kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja)  

•  Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja 

(najavljeno 15 dana unaprijed pisanim zahtjevom roditelja) bilo kada tijekom godine, plaća se 

osnovna uplata pod uvjetom da djeteta nije bilo cijeli mjesec. 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza plaća se osnovna uplata 

Dječjeg vrtića za srpanj i kolovoz (pravovremenim popunjavanjem i potpisivanjem anketnog 

listića u lipnju o potrebi korištenja usluga Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza)  

 

O izostanku djeteta iz Dječjeg vrtića tijekom mjeseca, roditelji/skrbnici – korisnici usluga su dužni 

obavijestiti Dječji vrtić do kraja tekućeg mjeseca. 

 

Obitelj koja koristi pravo na besplatan Dječji vrtić temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb iz članka 

2. stavak tri ove Odluke ne ostvaruju pravo na pohađanje Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza. 

 

Za dijete koje ne pohađa Dječji vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje godišnjeg 

odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.  

 

Članak 11.  

 

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje Dječji vrtić na temelju  dokumentacije koju 

dostavlja roditelj/skrbnik korisnik usluge pri upisu djeteta sukladno članku 25. Pravilnika o upisu djece 

i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića. 

 

Podnositelj zahtjeva za umanjenje cijene dužan je uz zahtjev za upis u Dječji vrtić obvezno priložiti 

tražene isprave iz stavka 1. ovoga članka u protivnom će se zahtjev odbaciti kao nepotpun. 

 

Zahtjev za umanjenje cijene može se podnijeti i tijekom pedagoške godine ukoliko se kod korisnika 

steknu neki od uvjeta iz članka 11. 
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Članak 12. 

 

Dječji vrtić  ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 2 mjeseca uzastopce ne plati iznos 

sudjelovanja u cijeni izabranog programa, a potraživanje će naplatiti pokretanjem ovršnog postupka. 

 

Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima: 

 -nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi (nepoštivanje kućnog 

reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa)  

-ako u roku od 2mjeseca od početka pohađanja Dječjeg vrtića, stručna služba Dječjeg vrtića ocijeni da 

dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program Dječjeg vrtića, odnosno utvrdi teškoće u razvoju 

kod djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine. 

 

 Članak 13.  

 

Dječji vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja putem suda. 

 

 

Članak 14.  

 

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića, dužan je o tome obavijestiti Dječji vrtić pisanim 

putem najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja do dana ispisa djeteta. 

 

Članak 15.  

 

Međusobna prava i obveze  Dječji vrtić i roditelj/skrbnik – korisnik usluga uredit će posebnim 

Ugovorom o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.  

 

Članak 16. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-7 

Sibinj, 27.07.2020.g. 

 

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 

i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013 i 1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

20.sjednici održanoj  27.07.2020. donosi: 

ODLUKU  

O PRIJENOSU UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ULAGANJA U GRAĐENJE I 

OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić „Sibinj“, 

Trg kralja Tomislava 7, Sibinj, (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) kojem je osnivač općina Sibinj, prenosi 

vođenje upravljanja i održavanja projekta ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića, izgrađenog u 

naselju Sibinj (dalje u tekstu: ulaganje) za koje je dodijeljena potpora i zaključen Ugovor o financiranju 

Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7, KLASA:440-12/17-07-04-01/0003, URBROJ:343-0603/09-18-003, od 

24.05.2018. godine između Općine Sibinj i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju. 

 

   Članak 2. 

Dječji vrtić je dužan voditi upravljanje i održavanje ulaganja iz članka 1. ove Odluke sukladno 

odredbama zaključenog Ugovora o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7,  KLASA:440-12/17-

07-04-01/0003, URBROJ:343-0603/09-18-003, od 24.05.2018. godine. 

 

Članak 3. 

Dječji vrtić je dužan prilikom upravljanja i održavanja ulaganja iz članka 1. ove Odluke postupati 

sukladno važećim zakonima i propisima o ustanovama, predškolskom odgoju i obrazovanju, aktu o 

osnivanju, Statutu Dječjeg vrtića, drugim važećim zakonima i općim aktima Dječjeg vrtića.   

 

Članak 4. 

Dječji vrtić je dužan upravljanje i održavanje ulaganja voditi najmanje još 5 (pet) godina od datuma 

konačne isplate potpore za koju je zaključen Ugovor o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7,  

KLASA:440-12/17-07-04-01/0003, URBROJ:343-0603/09-18-003, od 24.05.2018. godine. 

 

Članak 5. 

Obvezuje se Dječji vrtić podnositi izvješća o upravljanju i održavanju ulaganja iz članka 1. ove Odluke 

sukladno odredbama akta o osnivanju i Statuta Dječjeg vrtića. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-20-8 

Sibinj, 27.07.2020.g. 

 
  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Krunoslav Eraković 
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Temeljem članka 2. i članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj 65/16.) te članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 

02/2020) općinski načelnik Općine Sibinj dana 29. srpnja 2020. godine donosi 

 

O D L U K U 

 

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Sibinj i osnivanju Radne skupine za izradu 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sibinj 

 

I. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Sibinj, osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Sibinj te određuje koordinator izrade Procjene rizika. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Procjena) 

izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Brodsko-

posavske županije. 

II. 

Ovom Odlukom određuje se koordinator izrade Procjene. 

Koordinator organizira i koordinira izradu Procjene. 

Koordinator izrade Procjene rizika je načelnik Općine Sibinj Josip Pavić, univ. spec. oec. 

 

III. 

Ovom Odlukom se osniva Radna skupina za izradu Procjene. Radnu skupinu čine predstavnici 

Općine Sibinj i predstavnici konzultanta – ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite. 

 

Radna skupina sudjeluje u svim fazama izrade Procjene rizika od velikih nesreća te će u 

postupku izrade primjenjivati odredbe Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Brodsko-posavske županije. 

Radna skupina sastaje se prema potrebi i u sastavu ovisno o potrebi za stručnim znanjima pri 

izradi Procjene. 

IV. 

 Za voditelja radne skupine imenuje se Valentina Perić, dipl. iur., pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Sibinj. 

 Za članove radne skupine imenuju se: 

1. Tomislav Topalović, dipl. oec., zamjenik načelnika Općine Sibinj, 

2. Predstavnik konzultanta – Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. 

 

V. 

Rok za izradu Procjene je 30 dana od odnošenja ove Odluke. 

  

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u Službenim novinama 

Općine Sibinj. 

 

KLASA:810-01/20-01/05 

URBROJ:2178/08-03-20-1 

Općinski načelnik 

 

       Josip Pavić, univ. spec. oec. 
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