REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-01/69
URBROJ: 238/02-01-12-01
Bistra, 13.12.2012.

Na temelju članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.
10/97 i 107/07) i članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12) i članka 24. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Bistra na 27. sjednici održanoj
13.12.2012.godine donosi

P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
I OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ZA 2013. GODINU

Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini
Bistra u 2013. godini, utvrđuje se interes, opseg i način razvoja predškolskog odgoja i
osnovnoškolskog obrazovanja te način financiranja.
Članak 2.
Javne potrebe u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Bistra
zadovoljavati će se:
1. redovnom djelatnošću Dječjeg vrtića Kapljica, ustanove za odgoj i naobrazbu djece
predškolske dobi u vlasništvu općine;
2. sufinanciranjem troškova boravka djece u dječjim vrtićima kojima nije osnivač općina
3. kapitalnim ulaganjem u predškolski odgoj i naobrazbu
4. redovnim i dopunskim programima Osnovne škole Bistra.
5. kapitalnim donacijama Osnovnoj školi Bistra.
Članak 3.
Za javne potrebe iz članka 2. ovog Programa u 2013. godini osiguravaju se sredstva u ukupnom
iznosu od 3.127.750,00 kuna i to:
1. redovnom djelatnošću Dječjeg vrtića Kapljica, ustanove za odgoj i naobrazbu djece
predškolske dobi kojem je osnivač općina;
2.550.000,00 kuna
2. sufinanciranjem troškova boravka djece u dječjim vrtićima kojima nije osnivač općina
50.000,00 kuna
3. kapitalnim ulaganjem u predškolski odgoj i naobrazbu
67.750,00 kuna
1

4. dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja
(natjecanje učenika)
5. dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja
(prijevoz učenika na natjecanja)
6. osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja
(prehrana učenika)
7. sufinanciranje izgradnje O.Š. Bistra
8. sufinanciranje nabave vozila za O.Š. Bistra
9. sufinanciranje nabave opreme za O. Š. Bistra
10. sufinanciranje adaptacije područne škole G.Bistra

15.000,00 kuna
5.000,00 kuna
10.000,00 kuna
300.000,00 kuna
10.000,00 kuna
20.000,00 kuna
100.000,00 kuna

Članak 4.
Ako se u Proračunu Općine Bistra neće ostvariti planirani prihodi, sredstva će se uplaćivati
sukladno mogućnostima Općine.
Članak 5.
Općinski korisnik Dječji vrtić Kapljica obvezuje se podnositi Općinskom načelniku, mjesečna
izvješća o realizaciji i prijenosu proračunskih sredstava, te utrošku sredstava sukladno Zakonu o
proračunu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Eduard Kovačević
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