
 Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 27. Statuta Općine 

Molve ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine 

Molve na 7. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je 

 

 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2022. godini  

 

I. 

 Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Molve u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe i 

sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Općine Molve. 

 

II. 

 Na osnovi elemenata Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

naobrazbe, javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivat 

će se: 

 

- financiranjem programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u 

osnovnu školu,  

- cjelodnevnim 10-satnim programom rada koji je utvrđen na temelju prijavljenih 

potreba roditelja za djecu od navršene prve godine do polaska u školu,  

- provođenjem programa zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi,  

- ostvarivanjem sadržaja i aktivnosti iz oblasti kulture, tjelesne kulture i društvenog 

života djece,  

- osiguravanjem potrebnog broja odgojitelja i drugih radnika u dvije odgojno-

obrazovne skupine u kojima borave djeca od navršene treće godine do polaska u 

školu i jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj borave djeca od navršene jedne 

godine do tri godine života.  

- osiguravanjem prostornih uvjeta, opreme, didaktičkih sredstava i drugih pomagala 

potrebnih za provedbu redovitih i posebnih programa,  

- osiguravanjem drugih uvjeta i poduzimanjem drugih mjera kojima se unapređuje 

njega, odgoj i zaštita djece, kao i njihovo zdravlje. 

 

III. 

 Potrebe iz točke II. ovog Programa, ostvarivat će se preko javne ustanove 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

 

IV. 

Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa u Proračunu Općine Molve za 

2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) osiguravaju se sredstva u svoti 

1.753.828,00 kuna. Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiro-račun Dječjeg vrtića 

za redovnu djelatnost putem mjesečnih doznaka do iznosa od 1.501.938,00 kuna, 

sukladno odobrenom Financijskom planu od čega 55.000,00 kuna služi za pokriće 



manjka iz prethodne godine.  

Iznos od 251.890,00 kuna osiguran je kroz namjenske prihode Dječjeg vrtića u 

iznosu od 236.100,00 kuna, kamate na depozite po viđenju od 50,00 kuna i tekućih 

pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 5.540,00 kuna, vlastitih 

prihoda od pružanja usluga u iznosu 5.000,00 kuna, tekućih donacija u iznosu 200,00 

kuna i kapitalne donacije trgovačkog društva 5.000,00 kuna. 

Iznos od 5.130.000,00 kuna osiguran je za gradnju zgrade vrtićko 

predškolskog odgoja u naselju Repaš. 

V. 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Molve“, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2022. godine. 
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