
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 25 od 13. prosinca 2022. 

 

Na temelju članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 

tekst, 137/15-isp. pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) 

i članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst) 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 12. sjednici održanoj 30. studenoga 2022., donijelo je  

 

 

P R O G R A M 

 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

na području Grada Osijeka za 2023. 

 

 

Članak 1. 

 

Djelatnost društvene brige o djeci rane i predškolske dobi na području Grada Osijeka 

provode: Dječji vrtić Osijek i privatni vrtići.  

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka provodi se kroz redovne i posebne programe. 

 

I.  REDOVNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

 

1. Dječji vrtić Osijek 

 

Dječji vrtić Osijek (dalje u tekstu: Vrtić) raspolaže sa 28 objekata (26 DJ-DV, Centralna 

kuhinja i Upravna zgrada). 

Vrtić skrbi o  3063 djece podijeljenih u 146 odgojnih skupina. 

U Vrtiću se provode sljedeći programi predškolskog odgoja i obrazovanja: 

a)  Primarni programi predškolskog odgoja za djecu od  šest mjeseci  do šest godina i to: 

-    cjelodnevni vrtićki i jaslički 10-satni program 

- poludnevni vrtićki program u 5-satnom trajanju 

- poludnevni vrtićki program s ručkom. 

b)  Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. 

      (financira se iz državnog proračuna) 

c)  Posebni programi i to: 

 - za djecu s teškoćama u razvoju (financira se iz državnog proračuna) 

- za djecu pripadnika etničkih zajednica i nacionalnih manjina 

        (financira se iz državnog proračuna)           

d)  Ostali programi i to: 

 -  vjerski odgoj u vrtiću 

 -  program stranih jezika (engleski i njemački) 

 -  igraonice (likovna, sportska, plesna, lego, računalna, sportsko-plesna, lutkarska, 

likovno-glazbena) 

 -  sportske aktivnosti (karate, ritmička gimnastika, univerzalna sportska gimnastika) 

 -  radionica rukotvorina 

 -  folklor                                                                                                                                                                                                  

-  male mažoretkinje. 
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Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja pridonijeti povoljnom cjelovitom 

razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Humanistička razvojna koncepcija otvara 

mogućnosti unaprjeđivanja kakvoće djetetova života u cjelini, što obuhvaća izražavanje, 

ostvarivanje i maksimalno razvijanje individualnih mogućnosti djeteta. Na dijete i njegovu 

aktivnost djeluje cjelokupno oblikovanje prostora. Cilj je osigurati okružje koje daje važnu 

poruku djetetu o njemu i drugima, poticaje i ograničenja za aktivnosti i djelovanje. Osnovno 

načelo u radu s djecom je uvažavanje i poticanje spontanih interesa i potreba djeteta, nasuprot 

dominaciji planiranih sadržaja. Široko postavljen opći i fleksibilni program rada omogućuje 

odgojiteljima da uz bogatu poticajnu sredinu i raznolike sadržaje, razvijaju djetetove tjelesne, 

emocionalne, spoznajne i komunikacijske sposobnosti. 

Sukladno iznesenom, ukupna izdvajanja iz Proračuna Grada pokrivaju dio troškova za 

zaposlene, dio ostalih rashoda za zaposlene ustanove i dio materijalnih rashoda. 

Proračunom Grada Osijeka za 2023. planirani su i vlastiti i namjenski prihodi 

proračunskog korisnika, a rashodi financiranja iz istih nisu prikazani ovim programom. 

  

                                             Ukupno planirana sredstva: 7.849.133,00 EUR 

 

2. Dječji vrtić “Marija Petković” 

 

 Dječji vrtić “Marija Petković” podružnica je centralnog vrtića u Zagrebu, vlasništvo 

Družbe sestara „Kćeri Milosrđa“. Dječji vrtić u Osijeku nalazi se u sklopu Samostana u 

Bakarskoj 1. Vrtić pohađa 55 djece.  

Iz Proračuna se pokriva dio programskih troškova. 

 

   Ukupno planirana sredstva: 13.275,00 EUR 

 

3. Dječji vrtić  “Bobita” u sklopu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici      

Hrvatskoj 

 

 U sklopu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj djeluje od 20. rujna 

1999. Dječji vrtić „Bobita“ koji provodi dvojezični redoviti program za mađarsku djecu 

predškolske dobi u dvije mješovite odgojne skupine. Osnivač Centra i ovoga vrtića je Republika 

Hrvatska, nalazi se u Drinskoj 12a u Osijeku. Vrtić pohađa 49 djece u dobi od 3 do 6 godina. 

 Proračun Grada Osijeka pokriva dio programskih troškova i didaktičke opreme. 

 

     Ukupno planirana sredstva: 1.592,00 EUR 

 

4. Dječji vrtić „Regoč“ 

 

Dječji vrtić "Regoč", Luke Botića 23, Tenja privatna je pedagoška ustanova za poslove 

njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.  

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Grad Osijek ima pravo i 

obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i 

ostvarivanjem programa predškolskog odgoja te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje 

vrtiće. Budući da prema mreži dječjih vrtića u prigradskom naselju Tenja nije bila adekvatno 

riješena skrb o djeci rane i predškolske dobi, pružena je potpora otvaranju privatnog dječjeg 

vrtića "Regoč". 
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Osnivač vrtića uložio je vlastita sredstva u prostor, osigurao odgovarajuću opremu, 

didaktička sredstva kao i sva ostala materijalna sredstva potrebna za rad. Vrtić je započeo s 

radom u  rujnu 2006. Programima je obuhvaćeno 35 djece od treće godine života do polaska u 

osnovnu školu.  

Proračun Grada Osijeka pokriva dio troškova plaća djelatnika i materijalnih troškova.     

                                                                                                                                 

Ukupno planirana sredstva: 37.165,00 EUR 

 

 

II.  POSEBNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 

1. Centar za autizam 

 

10. listopada 2015. predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravlja, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka 

sklopili su Sporazum o suradnji na uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Osijek (KLASA: 602-01/15-01/23, URBROJ: 2158/1-01-01-15-4).  

Sukladno članku 5. podstavku 2. navedenog Sporazuma Grad Osijek je preuzeo obvezu 

financirati plaće zaposlenika koji obavljaju poslove predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji 

obuhvaća do dva edukacijsko-rehabilitacijska stručnjaka i jednog djelatnika medicinskog 

profila za rad s djecom koja imaju prebivalište na području Grada Osijeka u najviše dvije 

skupine.  

Zbog potrebe za smještajem većeg broja djece s autizmom u Centar Grad Osijek je 

osigurao sredstva u 2020. za zapošljavanje još jednog djelatnika  edukacijsko-rehabilitacijskog 

profila za obavljanje poslova predškolskog odgoja i obrazovanja, te sukladno tome Grad Osijek 

osigurava sredstva za plaće za četiri djelatnika. 

Za rad Centra za autizam u 2023., Grad Osijek će osigurati sredstva za plaće djelatnika 

u predškolskom odgoju. 

 

Ukupno planirana sredstva: 69.015,00 EUR 

 

 

III. ULAGANJA GRADA OSIJEKA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 

 

1. Ulaganje u uređenje dvorišta podcentara u sastavu Dječjeg vrtića Osijek-sredstva 

iz komunalne naknade 

 

Grad Osijek će u 2023. osigurati sredstva iz komunalne naknade kojima će se urediti 

ograde dvorišta u podcentrima u sastavu Dječjeg vrtića Osijek, zamjenom ili obnovom 

postojećih odnosno izgradnjom novih ograda oko dvorišta podcentara koji su u sastavu Dječjeg 

vrtića Osijek.  

Sredstva planirana za ovu investiciju u iznosu 33.181,00 EUR-a nalaze se u proračunu 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a izvor financiranja je 

komunalna naknada. 

 

Ukupno planirana sredstva: 33.181,00 EUR 
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2. Izgradnja dječjeg vrtića u Tenji 

Za kapitalni projekt gradnje dječjeg vrtića u Tenji u 2023. planirana su sredstva u iznosu 

1.015.861,00 EUR. 

Predmetnim ulaganjem povećava se smještajni kapacitet djece vrtićke i jasličke dobi 

kao demografska mjera u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2021.-2026. 

Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i 

življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Grada Osijeka.  

Demografska mjera koja će utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici kao doprinos 

nastavku procesa regionalnog razvoja RH.  

Izgradnjom novog Dječjeg vrtića u Tenji osigurat će se prostor za 104 nova polaznika 

prema najsuvremenijim standardima, u mjestu stanovanja. 

U sastavu Dječjeg vrtića Osijek u naselju Tenja nalazi se podcentar Vrapčić u kojemu 

se provodi brigu za djecu rane i predškolske dobi iz tog naselja.  

Kapacitet prostora predviđen je za pedesetak djece, a zahtjevi za upise djece u 

predškolsku u ustanovu iz tog naselja su se s godinama povećavali.  

Također je zgrada prilično stara i potrebna su velika ulaganja da bi se radila dogradnja 

ili rekonstrukcija pa je stručnom procjenom predviđeno kao isplativije izgraditi  novi vrtić. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

 Ukupno planirana sredstva: 1.015.861,00 EUR 

 

3. Izgradnja dječjeg vrtića u Cvjetnom naselju 

 

Za kapitalni projekt gradnje dječjeg vrtića u Cvjetnom naselju  u 2023. planirana su 

sredstva u iznosu 842.126,00 EUR. 

Predmetnim ulaganjem povećava se smještajni kapacitet djece vrtićke i jasličke dobi 

kao demografska mjera u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2021.-2026. 

Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i 

življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Grada Osijeka.  

Demografska mjera koja će utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici kao doprinos 

nastavku procesa regionalnog razvoja RH.  

Izgradnjom novog vrtića na Vijencu lipa  u Cvjetnom naselju osigurat će se prostor za 

92 nova polaznika prema najsuvremenijim standardima, u mjestu stanovanja. 

Trenutno  u naselju postoji podcentar Kockica koji može primiti oko 50 djece što nije 

dovoljno za smještaj djece svih zainteresiranih roditelja u tom naselju. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Ukupno planirana sredstva: 842.126,00 EUR 

 

4. Izgradnja dječjeg vrtića na Uskim njivama 

Za kapitalni projekt gradnje dječjeg vrtića u naselju Uske njive  u 2023. planirana su 

sredstva u iznosu 955.605,00 EUR. 

Predmetnim ulaganjem povećava se smještajni kapacitet djece vrtićke i jasličke dobi 

kao demografska mjera u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2021.-2026. 
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Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i 

življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Grada Osijeka.  

Demografska mjera koja će utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici kao doprinos 

nastavku procesa regionalnog razvoja RH.  

Izgradnjom novog Dječjeg vrtića na Uskim njivama osigurat će se prostor za 116 novih 

polaznika prema najsuvremenijim standardima, u mjestu stanovanja. 

Trenutno u naselju Uske njive postoji privatni vrtić za tridesetak djece koji ne 

udovoljava potrebama cjelokupnog naselja a najbliži podcentar u sklopu Dječjeg vrtića Osijek 

nalazi se na Sjenjaku i punog je kapaciteta. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Ukupno planirana sredstva: 955.605,00 EUR 

 

5. Rekonstrukcija i dogradnja podcentra Latica, Osijek, Vijenac Augusta Cesarca 15 

 

Za kapitalni projekt rekonstrukcije i dogradnje podcentra Latica u 2023. planirana su 

sredstva u iznosu 526.378,00 EUR  a predmetnim ulaganjem povećava se smještajni kapacitet 

djece vrtićke i jasličke dobi u naselju Gornji grad kao demografska mjera u okviru Nacionalnog 

plana oporavka i otpornosti, 2021.-2026. 

Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i 

življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Grada Osijeka.  

Demografska mjera koja će utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici kao doprinos 

nastavku procesa regionalnog razvoja RH.  

Rekonstrukcijom i dogradnjom Dječjeg vrtića Latica – Gornji grad osigurat će se prostor 

za 52 polaznika prema najsuvremenijim standardima, u mjestu stanovanja. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Ukupno planirana sredstva: 526.378,00 EUR 

 

6.  Rekonstrukcija i dogradnja podcentra Sjenčica, Osijek 

 

Za kapitalni projekt rekonstrukcije i dogradnje podcentra Sjenčica  u 2023. planirana su 

sredstva u iznosu 526.379,00 EUR a predmetnim ulaganjem povećava se smještajni kapacitet 

djece vrtićke i jasličke dobi u naselju Sjenjak. 

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i 

življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Grada Osijeka.  

Rekonstrukcijom i dogradnjom Dječjeg vrtića Sjenčica osigurat će se prostor za 44 nova 

polaznika prema najsuvremenijim standardima, u mjestu stanovanja. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Ukupno planirana sredstva: 526.379,00 EUR 
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7.  Energetska obnova Energetsko troškovnog centra (ETC) Mačkamama 

 

Grad Osijek će u 2023. započeti energetsku obnovu Energetsko troškovnog centra 

(ETC) Mačkamama. U sastavu navedenog Energetsko troškovnog centra su podcentar 

Tratinčica i Pčelica i Centralna kuhinja koji se nalaze na adresi Gacka 1a i 1b. 

Svi navedeni objekti su sastavni dio Dječjeg vrtića Osijek. 

Ukupna vrijednost Kapitalnog projekta K118904 iznosi 477.884,00 eura u 2023. i 

477.884,00 eura u 2024. a energetska obnova ETC Mačkamama financira se iz sredstava 

kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Nacionalni plana oporavka i otpornosti i 

Kohezijskog fonda) iz vlastitih sredstava općih prihoda i primitaka. Od mjera EnObn planirana 

zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i krova, zamjena rasvjete s novom 

baziranom na LED tehnologiji, modernizacija sustava grijanja,  ugradnja sustava za solarnu 

pripremu potrošne vode, izgradnja FNE za vlastite potrebe, ugradnja sustava daljinskog 

očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. 

Energetska učinkovitost i održivo gospodarenje energijom s ciljem primjene obnovljivih 

izvora energije i mjera energetske učinkovitosti.                                     

Projektirana  ušteda toplinske energije za grijanje i primarne energije od minimalno 

50 % u odnosu na godišnju potrošnju, sukladno specifičnim kriterija prihvatljivosti definiranim 

Pozivima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Kohezijskog fonda. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 

Ukupno planirana sredstva: 477.884,00 EUR 

8.  Energetska obnova podcentra Krijesnica 

 

Podcentar Krijesnica koji je u sastavu Dječjeg vrtića Osijek nalazi se na adresi 

Korčulanska 3 u Osijeku.  

U 2023. Grad Osijek planira započeti energetsku obnovu objekta. 

  Ukupna vrijednost Kapitalnog projekta K118907 iznosi 234.338,00 eura u 2023. i 

234.338,00 eura u 2024., a energetska obnova podcentra Krijesnica financira se iz sredstava 

kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Nacionalni plana oporavka i otpornosti i 

Kohezijskog fonda) iz vlastitih sredstava općih prihoda i primitaka.  

Od mjera EnObn planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i krova, 

zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, modernizacija sustava grijanja,  

ugradnja sustava za solarnu pripremu potrošne vode, izgradnja FNE za vlastite potrebe, 

ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na 

ISGE.         

Energetska učinkovitost i održivo gospodarenje energijom s ciljem primjene obnovljivih 

izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. 

Projektirana  ušteda toplinske energije za grijanje i primarne energije od minimalno 

50 % u odnosu na godišnju potrošnju, sukladno specifičnim kriterija prihvatljivosti definiranim 

Pozivima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Kohezijskog fonda. 

Sredstva planirana za ovu investiciju nalaze se u proračunu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 

Ukupno planirana sredstva:  234.338,00 EUR 
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FINANCIJSKI PLAN PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2023.  

VRSTA RASHODA  IZNOS 

I. REDOVNI PROGRAM PREDŠKOSLKOG ODGOJA  
1. Dječji vrtić Osijek    

1a) Rashodi za plaće 6.278.085,00 EUR 

  Plaće djelatnika 5.410.517,00 EUR 

  Doprinosi na plaće 867.568,00 EUR 

1b) Ostali rashodi za zaposlene ustanove 723.310,00 EUR 

  Ostali rashodi za zaposlene ustanove 545.225,00 EUR 

  Naknade troškova zaposlenima 178.085,00 EUR 

1c) Materijalni rashodi 847.738,00 EUR 

  Rashodi za materijal i energiju 641.305,00 EUR 

  Rashodi za usluge 194.024,00 EUR  
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.409,00 EUR 

Ukupno Dječji vrtić Osijek   7.849.133,00 EUR 

2. Dječji vrtić "Marija Petković" 13.275,00 EUR  
3. Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici 

Hrvatskoj - Dječji vrtić "Bobita" 

1.592,00 EUR 

4. Dječji vrtić "Regoč" 37.165,00 EUR  
Ukupno ostali dječji vrtići  52.032,00 EUR 

UKUPNO  I.  7.901.165,00 EUR 
II. POSEBNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA  
1. Centar za autizam  69.015,00 EUR 

UKUPNO II.  69.015,00 EUR 
III. ULAGANJA GRADA OSIJEKA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU  
1. Ulaganje u uređenje dječjih igrališta u dvorištima 

podcentara u sustavu Dječjeg vrtića Osijek-sredstva 

komunalne naknade 

33.181,00 EUR 

2. Izgradnja dječjeg vrtića u Tenji 1.015.861,00 EUR 

3. Izgradnja dječjeg vrtića u Cvjetnom naselju 842.126,00 EUR 

4. Izgradnja dječjeg vrtića na Uskim njivama 955.605,00 EUR 

5. Rekonstrukcija i dogradnja podcentra Latica 526.378,00 EUR 

6. Rekonstrukcija i dogradnja podcentra Sjenčica 526.379,00 EUR 

7. Energetska obnova Energetsko troškovnog 

centra (ETC) Mačkamama 

477.884,00 EUR 

8. Energetska obnova podcentra Krijesnica 234.338,00 EUR 

UKUPNO  III.  4.611.752,00 EUR 
UKUPNO I., II., III.   12.581.932,00 EUR 
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Članak 2. 

 

Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa planirana su u Proračunu Grada 

Osijeka za 2023. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2023. 

 

 

KLASA: 402-04/22-01/21 

URBROJ: 2158-1-01-22-9 

Osijek, 30. studenoga 2022. 

 PREDSJEDNIK  

 GRADSKOGA VIJEĆA 

 Vladimir Ham, dipl.oec., v.r. 

 


