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         OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA: 402-08/20-01/24 

URBROJ: 2125-11-02/02-22-07 

Korenica, 16.05.2022. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

n/r  predsjednika 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu, dostavlja se  

 

              

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička 

Jezera“ br.2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 16.05.2022. godine utvrdio je 

prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju za 2021. godinu, te ga dostavlja Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na 

raspravu i usvajanje.  

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK  

 

                 Ante Kovač 

 

 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u 2021.g. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  

4. Pismohrana, ovdje. 
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Na temelju čl. 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 

br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na ___. redovnoj sjednici održanoj od 

_____________. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u predškolskom odgoju za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. 

godinu 

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“. 

 

 

 

KLASA: 402-08/20-01/24 

URBROJ: 2125-11-03-22- 

Korenica, ____________ godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

        Ante Bionda 
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Na temelju članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» 

broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) te članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni 

glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera podnosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu 

 Članak 1.  

Program javnih potreba u predškolskom odgoju (u daljnjem tekstu: Program) za 2021. godinu 

usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 25. redovnoj (elektronskoj) sjednici 

održanoj 15.12.2020. godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ br. 

11/20. 

Tijekom fiskalne godine donesene su dvije izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju. 

 I. izmjene i dopune Programa za 2020.g. usvojene su na 2. redovnoj sjednici Općinskog 

vijeća, održanoj dana 29.09.2021. godine i objavljene u „Službenom glasniku Općine 

Plitvička Jezera“ broj 10/21.   

II. Izmjene i dopune Programa za 2020. godinu donesene su na 4. redovnoj sjednici 

Općinskog vijeća, održanoj dana 27.12.2021. godine i objavljene u „Službenom glasniku 

Općine Plitvička Jezera“ broj 14/21.   

 

Članak 2. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji 

se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem djece u dječjem vrtiću «Slapić» u Korenici 

sa podružnicom «Vidra» na Mukinjama, a na  temelju  potreba i interesa građana s područja 

Općine Plitvička Jezera. 

Za ostvarivanje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za redovnu djelatnost vrtića 

utrošeno je ukupno 2.822.333,82 kune.  

Ukupno utrošena sredstva odnose se na slijedeće rashode:  

- plaće (22 djelatnika)    

- naknade plaće za asistenta te  

- materijalne troškove za potrebe obavljanja redovne djelatnosti. 

Za javne potrebe u predškolskom odgoju iz Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2021. godini 

isplaćeno je ukupno 2.506.704,24 kune.  

Dio prihoda ostvaren je od sufinanciranja usluga koju plaćaju roditelji u ukupnom iznosu 

300.112,20 kuna.  

Iz Proračuna Općine Rakovica isplaćena su sredstva u iznosu od 2.832,88 kuna te od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje predškole te  djece s 

poteškoćama u iznosu od 10.240,00 kuna.  

Sredstva od donacija u 2021.godini iznosila su 2.444,50 kn. 

 

                                                                    

            OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač 

KLASA: 402-08/20-01/24 

URBROJ: 2125-11-02/02-22-06 

Korenica, 16.05.2022.godine 


