
Na temelju članka 1. i 48.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne Novine br.10/97, 

107/07 i  94/13, i članka 32. Statuta Općine Kali "Službeni Glasnik Općine Kali" br 2/13, 6/14), 

Općinsko vijeće  Općine Kali na svojoj 12.  sjednici održane dana  13.12.2018. godine donosi: 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU 

U OPĆINI KALIZA  2019. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Općini Kali za 2019. godinu  utvrđuju se 

programi i aktivnosti od značaja za Općinu Kali, a koja se ostvaruju u slijedećem: 

-  briga o djeci predškolske dobi, 

- stipendiranje studenata, 

- pomoć roditeljima za nabavku knjiga od 1.do 8. razreda Osnovne škole. 

     

Članak 2. 

Za ostvarivanje ovog programa   osigurana su proračunska sredstva u iznosu od  879.300,00 kn a 

raspoređuju se kako slijedi:      

 

 

RED. 
BR 

NAZIV USTANOVE/    
POPULACIJA 

PLANIRANO PO 
PRORAČUNU ZA 2019. 

1. DJEČJI VRTIĆ SRDELICA 679.300.00 

2. STIPENDIJE STUDENTIMA 120.000,00 

3.  
POMOĆ RODITELJIMA ZA 
NABAVU KNJIGA OD 1 DO 8. 
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 

80.000,000 

UKUPNO 879.300.00,00 

 

     Članak 3.       

  

 AD 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ 

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite , prehrane i socijalne  

skrbi koji se ostvaruju s dječjim vrtićima sukladno zakonu o predškolskom odgoju  i naobrazbi. Dječji 

vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. 

Na području Općine Kali predškolski odgoj i naobrazba  provodi se u jednoj ustanovi kojoj je osnivač 

Općina Kali a to je Dječji vrtić «Srdelica» Kali . 

 U dječjem vrtiću Srdelica  ostvaruje se peterosatni program  njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi u  dvije odgojne skupine. Mlađa skupina boravi od 07 do 12,30 sati, 

a starija skupina od  12,30 sati – 17,30 sati. U dječjem vrtiću ostvaruje se i jaslički program  koja 

zbrinjava djecu od 1-3 godine života. Jaslički  program  ostvaruje se od  6,30 sati do 16,00 sati. 

U Dječjem vrtiću «Srdelica «  za školsku  godinu  2018/2019.  upisano  je 47 –oro djece , od čega je 

10-ro djece predškolaca.- (program predškole),  u mlađoj grupi je 22- oro djece a  u jasličkoj 



skupini15-oro djece. Zaposleno  je  6  djelatnica  od čega  , 4 odgajateljice (a jedna odgajateljica 

Zvjezdana Blaslov koja obavlja i dužnost ravnateljice)    1 (jedna ) spremačica  i 1 kuharica.   

 

Dječjem vrtiću Srdelica iz Općinskog proračuna financiraju se rashodi za plaće i doprinose za plaće 

zaposlenih djelatnika. Ostale rashode , materijalne i financijske, tekuće održavanje , Ugovor o djelu 

logopeda prema posebnim odlukama  vrtić će financirati iz izvornih prihoda, prvenstveno  

participacije roditelja. 

Proračunom za 2019. godinu  planirana su sredstva za  plaće zaposlenika  u iznosu od  679.300,00  kn. 

 AD 2. STIPENDIRANJE STUDENATA.  

 Općina Kali  od 1997 godine redovno  dodjeljuje stipendije studentima.U akademskoj 2019  godini  

Općina Kali planira  stipendirati 12  redovnih studenata   iz ranijih godina i raspisati javni natječaj za 

stipendiranje još 6 studenata 

 Općina Kali raspisati će natječaj za dodjelu  novih stipendija  za akademsku  godinu 2018/2019 

godinu  u siječnju mjesecu 2019. godine  te će  se iznos stipendije novim studentima  isplaćivati od  

siječnja mjeseca 2019. godine .   Stipendija redovnim  studentima iznosi 700,00 kn mjesečno  (bez 

uplata za  7 i 8 mjeseca). 

U Općinskom proračunu za 2018/19. godinu za stipendije osigurana su sredstva  

- za redovno  upisane studente……120.000,00 kn,  
 

AD 3. POMOČ RODITELJIMA ZA NABAVU KNJIGA  OD 1-8 RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE: 

 Početkom  školske godine2019/20   iz općinskog proračuna  uplaćivati će se  novčana pomoć 

roditeljima za nabavka knjiga za cca 114  učenika   od 1. do 8 razreda osnovne škole . Pomoć   po 

djetetu  iznosi 700,00 kn. 

U općinskom proračunu osigurana su sredstva za pomoć za nabavku knjiga ukupni iznos od 80.000,00 

kn.  

 

Članak 4. 

Ovaj Program  stupa na snagu osmog dana od objave u  «Službenom Glasniku Općine Kali «, a 

primjenjuje se od 1.1. 2019. godine.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/18-01/12       

URBROJ: 2198/14-1-18/2       

Kali, dana 13.12.2018. godine 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Lovre Vidov  

  

 


