
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 

broj 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 91. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene 
novine Općine Vrsar-Orsera", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici 

održanoj dana 30.12.2021. godine, donosi 
 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

ZA OPĆINU VRSAR–ORSERA U 2021. GODINI 
 

 

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju 

se oblici, opseg i kvaliteta djelatnosti na području Općine Vrsar-Orsera, te obujam i način 

financiranja koji se ostvaruju kroz redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi, te program predškole u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić 

Tići Vrsar kojega je osnivač Općina Vrsar - Orsera. 

I. Djelatnost i financiranje proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

Njega, briga, odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta provodi se u jaslicama i 

vrtiću u Vrsaru-Orsera u matičnoj zgradi i u namjenski izgrađenoj zgradi Područnog odjela u 

Funtani. 

Odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta ostvarivat će se na obje lokacije u sklopu 

Dječjeg vrtića Tići Vrsar, kroz redoviti cjelodnevni (10-satni) jaslički i vrtićki program u 
petodnevnom radnom tjednu. Programi će obuhvatiti ukupno 35 djece jasličkog uzrasta i 

ukupno 82 djece vrtićkog uzrasta a ostvarivat će se u 8 odgojno-obrazovnih grupa (od čega 2 

jasličke, jedna mlađa vrtićka grupa i dvije vrtićke grupe u Vrsaru, te jedna jaslička i dvije vrtićke 
grupe u područnom vrtiću u Funtani). Radno vrijeme ustanove je od 6:30 h do 16:30h. Program 

predškole provodit će se kao redoviti program vrtića u jednoj mješovitoj skupini u matičnom 

vrtiću u Vrsaru i jednoj mješovitoj skupini u područnom vrtiću u Funtani.  

Osim redovnog programa, ustanova provodi i verificirani sportski program i projekt 
zavičajne nastave. U suradnji sa Društvom naša djeca provede se programi ranog učenja stranih 

jezika i drugi programi iz oblasti umjetnosti, kulture i dr. sadržaja. Po potrebi, djeca su 
uključena u individualni program rada kojeg provode stručne službe. Ostvarivanje programa 

provodit će ukupno 20 odgajatelja te 14 osoba iz stručnih i pomoćno-tehničkih službi. Rashodi 

za zaposlene, naknada članovima Upravnog vijeća i dio materijalnih rashoda kojima se 
osigurava obavljanje redovne djelatnosti  financiraju se iz sredstva proračuna Općine Vrsar-

Orsera i Općine Funtana-Fontane, sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih 
djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija. Iz sredstava državnog i županijskog proračuna 

planirana su sredstva za provedbu programa predškole.  

Za redovno poslovanje Dječjeg vrtića Tići Vrsar planiraju se sredstva u ukupnom iznosu 

od  5.272.200,00 kn, od čega: 

- 2.930.000,00 kn iz vlastitih sredstava proračuna Općine Vrsar - Orsera, 

- 836.100,00 kn iz prihoda po posebnim propisima i vlastitih prihoda korisnika, 

- 1.432.600,00 kn iz pomoći, 

- 73.500,00 kn iz donacija. 

Ukupna sredstva za javne potrebe u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 

2021. godinu planiraju se u iznosu od 5.272.200,00 kuna. 
 



Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

obrazovanja za Općinu Vrsar – Orsera u 2021. godini stupaju na snagu dan nakon dana objave 

u "Službenim novinama Općine Vrsar - Orsera". 
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