
Na temelju članka 14. Stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i člankom 32. Statuta Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj 10/09, 7/13, 4/18,6/20,11/21 i 23/22), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 13. 

sjednici održanoj 20.03.2023. godine donosi 

 

PLAN 

 MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

 

I. 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Oriovac (dalje u tekstu: Plan mreže) utvrđuju se 

ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. 

 

II. 

 

Plan mreže dječjih vrtića  na području Općine Oriovac čini Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“, Luke Ilića bb, 

Oriovac, koji obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Unutar matičnog objekta Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ osnovana je podružnica u Brodskom Stupniku, 

Stjepana Radića 37. 

 

III. 

Osnivač Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ je Općina Oriovac koja u svom proračunu osigurava dio 

ekonomske cijene redovnog programa, sukladno Financijskom planu Dječjeg vrtića. 

 

IV. 

Obvezni program predškolskog odgoja provodi Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ u Oriovcu i to u :  

 Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“, Oriovac 

 Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“, podružnica Brodski Stupnik 

 U OŠ „Ljudevit Gaj“ , Lužani 

 U OŠ „Stjepan Ilijašević“, Slavonski Kobaš 

 Općini Bebrina 

 Općini Donji Andrijevci 

V. 

Mreža dječjih vrtića može se proširiti otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim 

predškolskim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, te materijalnim mogućnostima Općine 

Oriovac. 



VI. 

Obvezni program predškolskog odgoja i obrazovanja, osim u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ može 

se obavljati i u područnim školama. 

VII. 

Ovaj plan mreže dostavit će se Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i 

kulturu, radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije. 

 

VIII. 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Oriovac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
 
 
 

KLASA: 024-02/23-02/19 
URBROJ:2178-10-03-23-1 
Oriovac,  20.03.2023.godine. 
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