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KAPACITETI 

1. 
Dječja igraonica 

„MAKI“ 
Matije Gupca 8, 

32271 Andrijaševci 

Zajednica športskih udruga 
općine Andrijaševci, 

Vinkovačka 6, Rokovci 

20-28 djece 
(mješovita 
skupina) 

 

Članak 4. 
Obzirom da na području Općine Andrijaševci ne postoji izgrađen dječji vrtić, mreža dječjih vrtića 
Općine Andrijaševci može se proširivati izgradnjom ili otvaranjem novih objekata u skladu s 
odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem dječjih vrtića od strane svih 
zakonom predviđenih osnivača. 
 
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 5. 
Općina Andrijaševci sukladno financijskim mogućnostima i osiguranim sredstvima u proračunu  za 
tekuću godinu mjesečno sufinancira rad Dječje igraonice „Maki“. 
 

Članak 6. 
Budući na području općine Andrijaševci trenutno  nema dječjeg vrtića, Općina Andrijaševci sukladno 
posebnoj odluci te osiguranim proračunskim sredstvima sufinancira boravak djece, koja imaju 
prebivalište na području općine Andrijaševci, u dječjim vrtićima izvan područja općine Andrijaševci 
(sufinanciranje vrtićkog odnosno jasličkog program u gradskom, privatnom i vjerskom vrtiću). 
 

Članak 7. 
Na području Općine Andrijaševci provodi se program predškole u prostoru Osnovne škole „Ivana 
Brlić-Mažuranić“ Rokovci-Andrijaševci u Andrijaševcima.  
Program predškole polaze djeca koja su sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
obvezna pohađati program predškole, a ne pohađaju dječji vrtić u kojem se provodi program 
predškole. 
Općina Andrijaševci sufinancira program predškole, u trajanju od najmanje 150 sati, tako što 
sufinancira plaću odnosno naknadu plaće za obavljeni rad odgojiteljici-voditeljici programa kao i sav 
potreban didaktički i ostali materijal. 

Članak 8. 
Ovaj Plan dostavlja se Vukovarsko-srijemskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića 
na području Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 9. 
Danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 24/14). 

 
Članak 10. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije“. 
 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


