
Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(«Narodne novine» broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički 
Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 6/13. i 3/18), Općinsko 
vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 22. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. donijelo je 
 
 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u predškolskom odgoju 

 na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini 
 
 
 

I. 
 Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Koprivnički Ivanec u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se oblici i način 
provođenja predškolskog odgoja koji će se financirati iz Proračuna Općine Koprivnički 
Ivanec za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun). 
 
 

II. 
 Na osnovi elemenata standarda društvene brige o djeci predškolske dobi, javne  
potrebe u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem 
tekstu: Općina) ostvarivat će se: 

- desetosatnim programom rada dječjeg vrtića, 
- osiguranjem prostora, prehrane, opreme i drugih uvjeta za unapređenje 

njege, odgoja i brige za zdravlje djece. 
- programom predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu. 
 

III. 
 Na području Općine potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će se preko 
Dječjeg vrtića «Vrapčić» Đelekovec - podružnica «Ivančica» Koprivnički Ivanec, te dječjih 
vrtića i obrta za čuvanje djece na području Grada Koprivnice. 
 
 

IV. 
 Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. ovog Programa planiraju se sredstva u 
Proračunu u ukupnoj svoti 700.000,00 kuna, a raspoređuju se za  

- Dječji vrtić «Vrapčić» Đelekovec - podružnica «Ivančica» Koprivnički Ivanec 
550.000,00 kuna, 

- Dječji vrtići i obrti za čuvanje djece na području Grada Koprivnice 150.000,00 
kuna. 

 



V. 
 Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiro-račun Dječjeg vrtića «Vrapčić» 
Đelekovec – podružnica «Ivančica» Koprivnički Ivanec i dječjih vrtića i obrta za čuvanje 
djece na području Grada Koprivnice putem ispostavljenih računa. 
 

VI. 
 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 
županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 
 
 

KLASA: 601-01/18-01/03 
URBROJ: 2137/09-18-1 
Koprivnički Ivanec, 14. prosinca 2018. 
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                                                                                                         Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 
                                               
 
 
 
 


