
                                                                                                                 P R I J E D L O G 

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“  
broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 17. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik 4/13), Županijska skupština na ___ Sjednici održanoj _______ donijelo je 

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA na području  
Vukovarsko-srijemske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

Planom mreže dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske županije (dalje: Plan mreže) utvrđuju se 
dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odogoja i obrazovanja, objekti u 
kojima se provode programi predškolskog odogoja  i obrazovanja te razvoj mreže dječjih 
vrtića na području Vukovarsko-srijemske županije. U vrtićima se provodi njega, odgoj, 
obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb za djecu od navršenih šest mjeseci 
života do polaska u osnovnu školu. 
 

Članak 2. 
 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema čl. 14, stavak 2. Zakona 
usklađuju razvitak mreže dječjih vrtića na temelju Planova mreža vrtića općina i gradova na 
svom području. 
 

Članak 3. 
 

Prema članku 7. Stavak 1. Zakona dječji vrtić mogu osnovati: Republika Hrvatska, jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice te  druge pravne i fizičke 
osobe.  
 

Članak 4. 
 

U Vukovarsko-srijemskoj županiji programe predškolskog odgoja provodi dvadeset i osam 
(28)  samostalnih predškolskih ustanova (matičnih vrtića) i trinaest (13) područnih vrtića. Od 
dvadeset i osam (28) matičnih vrtića, devetnaest (19) su osnovali gradovi ili općine, sedam (7) 
je u privatnom vlasništvu, a dva je osnovala vjerska zajednica.  

 
 

Članak 5. 
 

U plan mreže dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske županije ulaze: 
 

a) Dječji vrtići  
 



R.B.  NAZIV VRTIĆA  SJEDIŠTE  ADRESA  OSNIVAČ 
              

1.  DV "Crvenkapica"   Ilok 
Trg sv. Ivana Kapistrana 

2,    
         Ilok    

1.1.  PO Šarengrad  Šarengrad  S. Radića bb,  Grad Ilok 
         Šarengrad    
1.2.  PO Bapska  Bapska  Zagrebačka bb,    

         Bapska    

2.  DV "Pupoljak"   Otok  Trg kralja Tomislava 3,  Grad Otok 
         Otok    

3.  DV "Stribor"  Vinkovci  J.J.Strossmayera 7,    
         Vinkovci    
4.  Jaslice "Stribor"  Vinkovci  J.J.Strossmayera 7,    
         Vinkovci    
5.  DV "Vladimir Nazor"  Vinkovci  V.Nazora 7,    
         Vinkovci    
6.  DV "Budućnost"  Vinkovci  M.J. Zagorke 44,    
         Vinkovci  Grad Vinkovci 
7.  DV "Pčelica"  Vinkovci  12 Redarstvenika 18 a,    
         Vinkovci    
8.  DV "Naša radost"  Vinkovci  P. Miškine 69,    
         Vinkovci    
9.  DV "Lenije"  Vinkovci  H.D. Genschera 10,    
         Vinkovci    
10.  DV "Cvjetnjak"  Vinkovci  P. Miškine 33,    
         Vinkovci    
11.  Katolički DV "Eden"  Vinkovci  Ervenička 1,    
   (Crkva sv. Ćirila i Metoda)     Vinkovci  Vjerska zajednica 
11.1.  Katolički DV "Eden"  Vinkovci  Školska 35,    

  
(podružnica "Srce 
Marijino")     Vinkovci    

12.  DV "Kolijevka"  Vinkovci  I.Kršnjavog 15,    
         Vinkovci    
13.  DV "Kosjenka"  Vinkovci  M.J. Zagorke 13,    
         Vinkovci    
13.1.  PO "Kosjenka" Cerna  Cerna  Kralja Tomislava 61    
         Cerna    
14.  DV "Trnoružica"  Vinkovci  Ulica lipa 12  Fizička osoba 
         Vinkovci    
15.  DV "Medenjak"  Vinkovci  Zagrebačka 4,    
         Vinkovci    
16.  DV "Bajka"  Vinkovci  Nuštarska 4    
         Vinkovci    

 



                

17.  DV "Vukovar I"  Vukovar  E. Kvaternika 27,      
         Vukovar      
17.1.  PO Vukovar Novi  Vukovar  Županijska 15,      
         Vukovar      
17.2.  PO Mitnica  Vukovar  Hermana Gmeinera bb,      
         Vukovar      
17.3.  PO Borovo Naselje  Vukovar  Kralja Zvonimira bb,  Grad Vukovar   
         Vukovar      
17.4.  PO Bogdanovci  Bogdanovci  Bana J. Jelačića 1      
         Bogdanovci      
17.5.  PO Sotin  Sotin  Kardinala A. Stepinca bb,     
         Sotin      
18.  DV Vukovar II  Vukovar  Kardinala A. Stepinca 46,     
         Vukovar      
18.1.  PO Borovo  Vukovar  Kralja Zvonimira bb,      

         Vukovar      

19.  DV "Maslačak"  Županja  Dr. Franje Račkog 18 b      
         Županja  Grad Županja   
19.1.  PO Naselje sladorana  Županja  Šećerana bb      

         Županja      

20.  DV "Zlatokosa"  Borovo  Nikole Tesle bb,  Općina Borovo   

         Borovo      

21.  DV "Radosno djetinjstvo"  Ivankovo  Vatrogasna 2,  Općina Ivankovo   

         Ivankovo      

22.  DV "Bajka"  Lovas  Kralja Tomislava 13,  Općina Lovas   

         Lovas      

23.  DV "Vrtuljak"  Nuštar  Ulica breza 1,  Općina Nuštar   
         Nuštar      

24.  DV "Palčica"  Privlaka  B.J. Šokčevića 122c,  Fizička osoba   

         Privlaka      

25.  DV "Krijesnica Jankovci"  Stari Jankovci  Dr. F.Tuđmana 13,  Općina Stari    

         Stari Jankovci  Jankovci   

26.  DV "Vedri dani" 
Stari 

Mikanovci  Školska 15,  Općina Stari    

         Stari Mikanovci  Mikanovci   

27.  DV "Liliput Trpinja"  Bobota  Meštrovićeva bb,      
         Bobota      
27.1.  PO "Lane"  Trpinja  Velika 1,  Općina Trpinja   
         Trpinja      
27.2.  PO "Bubamara"  Bršadin  M. Mirkovića 7,      
         Bršadin      

28.  DV "Petar Pan"  Drenovci  Vladimira Nazora 23,  Fizička osoba   

         Drenovci      



              
 

b) Osnovne škole i igraonice pri kojima se održava program predškolskog odgoja i 
obrazovanja: 

           

R.B.  OSNOVNA ŠKOLA  SJEDIŠTE  ADRESA  OSNIVAČ   

                

1.  OŠ "Mijat Stojanović"  Babina  Kralja Tomislava 1  Općina   

      Greda  Babina Greda  Babina Greda   

2.  OŠ "fra B.T. Leakovića"  Bošnjaci  Braće Radića 38a  Općina    

         Bošnjaci  Bošnjaci   

3. 
OŠ "Matija Antun 
Reljković"  Cerna 

Šetalište dr. F. Tuđmana 
3      

         Cerna  Općina    

4. 
PŠ "Matija Antun 
Reljković"  Šiškovci  J.Kozarca 7  Cerna   

         Šiškovci      

5.  OŠ "Ivana Meštrovića"  Drenovci  Istrev 2      
         Drenovci  Općina    
6.  OŠ " Davorin Trstenjak"  Posavski  Matije Gupca 160  Drenovci   
      Podgajci  Pos. Podgajci      

7.  OŠ "Gradište"  Gradište  Kolodvorska bb  Općina Gradište   

         Gradište      

8.  OŠ "A. i S. Radića"  Gunja  Miroslava Krleže 2  Općina Gunja   

         Gunja      

9.  OŠ "Matija Gubec"  Jarmina  J.J. Strossmayera 3  Općina Jarmina   

         Jarmina      

10.  OŠ "Markušica"  Markušica  S.Popovića 15  Općina    

         Markušica  Markušica   

11.  OŠ "Negoslavci"  Negoslavci  Petrovačka 2  Općina    

         Negoslavci  Negoslavci   

12.  OŠ "Ivana Kozarca"  Nijemci  Zrinska 8  Općina    
         Nijemci  Nijemci   

13.  OŠ "A.G. Matoš"  Tovarnik  Vukovarska 1      
         Tovarnik  Općina   
14.  OŠ "Ilača‐Banovci  Ilača  V. Nazora 24 b  Tovarnik   

         Ilača      

15.  OŠ "Mara Švel‐Gamiršak"  Vrbanja  B.J. Jelačića 2      
        Vrbanja  Općina    
16.  OŠ "Josipa Kozarca"  Soljani  Tomislavova 5a  Vrbanja   

         Soljani      

17.  Udruga "Zlatni dani"  Štitar  Školska 31a  Udruga    
         Štitar  Zlatni dani   

18.  Dječja igraonica "Maki"  Andrijaševci  Matije Gupca 8  Udruga   

         Andrijaševci  ZŠUOA   



Članak 6. 
 

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu 
rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

Članak 7. 
 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu danom obajve u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 
 
                                                                                             PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                                                                                          Antun Žagar, ing.graf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 
          Mreža predstavlja pregled organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja kao i 
osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom mreže utvrđuju 
se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na 
području za koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provode 
programi. 
          U trenutku sastavljanja ovog Plana mreže, na području Vukovarsko-srijemske županije 
djeluje dvadeset i osam (28) matičnih vrtića i trinaest (13) područnih vrtića. U šesnaest (16) 
Osnovnih škola i u dvije igraonice osnovane od strane udruga, provodi se program 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
          U navedenim ustanovama provode se redovni programi njege, odgoja, naobrazbe, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi te posebni poludnevni i 
kraći programi, program predškole i drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
 
GRADOVI: 

1. Grad Ilok 
 

       Na području Grada Iloka, kao ustanova u kojoj se provodi program predškolskog odgoja i 
obrazovanja, djeluje dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok. Kapacitet postojeće predškolske 
ustanove iznosi 130 djece, a ukupna površina unutarnjeg prostora iznosi 2600 m2 . Vrtić 
pohađa ukupno 96 djece (uključujući područne objekte u Šarengradu i Bapskoj). 
Djeca su raspoređena u 7 skupina: 
 
OBJEKT VRTIĆA „CRVENKAPICA“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička mlađa odgojna skupina 10 

2. Jaslička starija odgojna skupina 12 

3. Mlađa odgojna skupina 13 

4. Srednja odgojna skupina 16 

5. Starija odgojna skupina 26 

6. Mješovita odgojna skupina u 
Šarengradu 

8 

7. Mješovita odgojna skupina u 
Bapskoj 

11 

 UKUPNO: 96 
      
U vrtiću je zaposlen ukupno 21 djelatnik.  
Dječji vrtić „Crvenkapica Ilok“  također provodi program predškole, a u 2014/2015 predškola 
je obvezna za 28-ero djece. Podjeljeni su u 2 skupine i s njima radi 3 odgojitelja. 
Osim predmetnog vrtića, Grad Ilok nema posebnu predškolsku ustanovu koja provodi 
programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina. 



 
2. Grad Otok 

 
Na području grada Otoka djeluje predškolska ustanova „Pupoljak“ čiji je osnivač grad Otok. 
Ukupna radna površina ustanove iznosi 300 m2, dok neto površina za djecu iznosi 250 m2. 
Dječji vrtić “Pupoljak“ pohađa ukupno 45 djece dok je ukupan kapacitet vrtića 65 djece. 
Djeca  su raspoređena u dvije mješovite skupine kako slijedi: 
 
         OBJEKT VRTIĆA „PUPLJAK“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1. „Pčelice“ (u dobi od 5 do 7 godina) 23

2. „Leptirići“(u dobi od 3 do 5 godina) 22

 UKUPNO: 45

 
Predškolska ustanova „Pupoljak“ zapošljava ukupno 6 djelatnika i ravnatelja. Od toga je 4 
odgojitelja, po dva u svakoj skupini. Od tehničkog osoblja su zaposlene kuharica i čistačica.  
Ustanova ne provodi programe za djecu s posebnim potrebama niti za nacionalne manjine. U 
planu je dogradnja ustanove  u vidu jaslica obzirom da postoji potreba za predškolskim 
odgojem djece jasličke dobi. 
 

3. Grad Vinkovci 
 
      Na području grada Vinkovaca trenutno djeluje šest vrtića i jaslice u sklopu Centra za 
predškolski odgoj (CPO) čiji je osnivač Grad Vinkovci, sa 404 djece u 23 odgojne skupine, te 
dva vjerska i pet privatnih vrtića čiji su vlasnici vjerske zajednice ili domaće pravne i fizičke 
osobe sa 480 djece u 24 odgojnih skupina ili ukupno 872 djece u 49 odgojnih skupina u 
Gradu. Postojeći kapaciteti zadovoljavaju potrebe djece i njihovih roditelja za smještajem u 
vrtićima i jaslicama, s tim da usklađivanje kapaciteta broja djece i broja skupina treba obaviti 
prema Državnim pedagoškim standardima (N.N. br. 63/08 i 90/10). 
 

a) U vrtićima Centra za predškolski odogoj skupine su formirane kako slijedi: 
 
OBJEKT VRTIĆA STRIBOR 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 4 godine 18 

2. U dobi od 4 i 5 godina 20 

3. U dobi od 4, 5 i 6 godina 24 

4. U 6.godini do polaska u školu 27 

 UKUPNO: 89 
 
-ukupna površina vrtića je 581 m2, dok neto površina za djecu iznosi 288 m2. 
 



 
 
OBJEKT JASLICA STRIBOR 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 2 i 3  godine 10 

2. U dobi od 2 i 3 godine 11 

3. Od 13 do 18 mjeseci 8 

 UKUPNO: 29 
 -ukupna površina jaslica je 509 m2, dok neto površina za djecu iznosi 190 m2. 
 
OBJEKT VRTIĆA VLADIMIR NAZOR 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 1 i 2 godine 10 

2. U dobi od 4 godine 20 

3. U dobi od 5 godina 23 

4. U 6.godini do polaska u školu 22 

 UKUPNO: 75 
-ukupna površina vrtića je 540 m2, dok neto površina za djecu iznosi 294 m2 
 
OBJEKTVRTIĆA BUDUĆNOST 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 2 i 3 godine 13 

2. U dobi od 3 i 4 godine 20 

3. U dobi od 5 godina 24 

4. U 6.godini do polaska u školu 23 

 UKUPNO: 80 
-ukupna površina vrtića je 465 m2, dok neto površina za djecu iznosi 210 m2 
 
OBJEKT VRTIĆA LENIJE 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 1 do 3 godine 12 

2. U dobi od 3 godine do polaska u 
školu 

26 

 UKUPNO: 41 

-ukupna površina vrtića je 108 m2, dok neto površina za djecu iznosi 72 m2 



 
 
OBJEKT VRTIĆA PČELICA 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U 2 godini 11 

2. U dobi od 1 do 3 godine 14 

3. U dobi od 5 i 6  godina 19 

4. U 5. I 6.godini do polaska u školu 19 

 UKUPNO: 63 
-ukupna površina vrtića je 464 m2, dok neto površina za djecu iznosi 259 m2 
 
OBJEKT VRTIĆA NAŠA RADOST 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  U dobi od 1 do 3 godine 9 

2. U dobi od 3 godine do polaska u 
vrtić 

18 

 UKUPNO: 27 
-ukupna površina vrtića je 173 m2, dok neto površina za djecu iznosi 78 m2 
 
Centar za predškolski odgoj ukupno zapošljava 71 djelatnika, i to: 
 

Radno mjesto 
(zaposleni na 
neodređeno) 

Broj radnika 

 RAVNATELJICA 1 

PEDAGOGINJA 1 
PSIHOLOGINJA 1 
ODGOJITELJICE 44 
VODITELJICA RAČ. 1 
TAJNICA 1 
BLAGAJNICA 1 
SPREMAČICE 10 
DOMARI 2 
KUHARICE 3 

UKUPNO: 65 
Radno mjesto 
(zaposleni na 

određeno) 

 Broj radnika 

ODGOJITELJICE 4 
SPREMAČICE 2 

UKUPNO: 6 
SVEUKUPNO 

ZAPOSLENIKA: 
 

71 
 



      Osim stalnih zaposlenika, CPO Vinkovci zapošljava i 4 polaznika stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnim mjestima odgojitelja, tajnika i 
voditelja računovodstva. 
Ukupan kapacitet CPO-a Vinkovci prema Državnom pedagoškom standardu za predškolski 
odgoj i naobrazbu iznosi najviše 390 djece, dok je stvaran broj djece upisane u vrtiće 404. 
Sukladno tome postoji potreba za proširenjem kapaciteta. 
 

b) Vjerski vrtići 
Na području grada Vinkovaca djeluje 2 vjerska vrtića i jedan područni objekt. Osnivač 
dječjeg vrtića „Cvjetnjak“ je redovnička zajednica sestara „Malog Isusa“ Vinkovci, dok je 
katolički dječji vrtić „Eden“ kao i njegovu podružnicu „Srce Marijino“ osnovala crka sv. 
„Ćirila i Metoda“ iz Vinkovaca. 
Skupine po vrtićima su formirane kako slijedi: 
 
OBJEKT VRTIĆA CVJETNJAK 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Anđeli (jaslička dob 1-3 godine) 10 

2. Zvjezdice (mješovita skupina od 3 
godine do polaska u vrtić) 

25 

 UKUPNO: 35 
 
Vrtić „Cvjetnjak“ ukupno zapošljava 7 djelatnika. Od toga je dvije odgojiteljice, jedna 
voditeljica podružnice/odgojiteljica, jedan pedagog, jedan zdravstveni voditelj, jedna kuharica 
i jedna spremačica. Površina vrtića je 166 m2, dok neto površina za djecu iznosi 94 m2. 
 
OBJEKT  KATOLIČKOG VRTIĆA EDEN 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina (10 mjeseci do 2,5 
godine) 

12 

2. Jaslička skupina (10 mjeseci do 2,5 
godine) 

13 

3. Mlađa odgojna skupina (3-4 
godine) 

12 

4. Srednja odgojna skupina (4-5,5 
godina) 

22 

5. Starija skupina (5-6,5 godina) 25 

 UKUPNO: 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJEKT PODRUŽNICE KATOLIČKOG VRTIĆA „SRCE MARIJINO“ 
R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina (od 10 mjeseci do 
3 godine) 

9 

2. Mlađa odgojna skupina (3-4 
godine) 

20 

3. Starija skupina (5-6,5 godina) 28 

 UKUPNO: 57 
 
Površina Katoličkog dječjeg vrtića „Eden“ je 460 m2 (neto površina za djecu iznosi 230 m2), 
dok je površina  Podružnice katoličkog dječjeg vrtića „Srce Marijino“ 222 m2 (neto površina 
za djecu iznosi 122 m2). Ukupan broj djelatnika u vrtiću „Eden“ i podružnici „Srce Marijino“ 
je 26 (16 odgojiteljica, 5 spremačica, domar, kuhar, dva administratora i ravnateljica) 
 

c) Privatni vrtići 
Na području grada Vinkovaca djeluje 5 vrtića čiji su osnivači fizičke osobe: 
 

I. Dječji vrtić „Kolijevka“  
Dječji vrtić „Kolijevka“ je prvi privatni vrtić u Hrvatskoj. Osnovan je 1990. godine u 
Vinkovcima pod imenom „Pupoljak“, a od 1998. godine vrtić je registriran kao Ustanova pod 
nazivom „Kolijevka“. Osnivačica vrtića je Vinka Džakula. 
 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička mješovita skupina (od 1- 3 
godine) 

13 

2. Mlađa odgojna skupina (3-6 
godina) 

23 

3. Starija skupina (5-6,5 godina) 24 

 UKUPNO: 60 
 
Vrtić „Kolijevka“ ima zaposlenih 6 odgojitelja, ravnateljicu, kuharicu i spremačicu te 
pedagoga i psihologa kao vanjske suradnike. Ukupna površina vrtića 310 m2, dok je neto 
površina za djecu 220 m2. 
 

II. Dječji vrtić „Kosjenka“ 
R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina-Dukatići (do 3. 
godine) 

14 

2. Mlađa jaslička skupina-Cvjetići (od 
3. godine) 

16 

3. Srednja skupina-Balončići (4-5 
godina) 

22 

4. Starija skupina-Zvončići (5-6 
godina) 

24 

 UKUPNO: 76 



 
 
Podružnica Cerna 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1. Mješovita skupina- Bubamare (od 
3-6 godina) 

20 

 UKUPNO: 20 
 
Vrtić „Kosjenka“ broji 19 zaposlenih: ravnatelj, 9 odogjitelja, dvije pripravnice, računovođu, 
servirku, dvije spremačice, dva domara te pomoćnicu za romski jezik (obzirom da vrtić 
organizira program i za djecu romske nacionalne manjine). Ukupna površina vrtića  je 734 
m2, dok je neto površina za djecu 137 m2. Osnivačica vrtića je Ivana Mustapić. 
 
 
III. Dječji vrtić „Bajka“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina Snjeguljice 
(rođeni 2013.-2014.) 

9 

2. Jaslička skupina Bambi (rođeni 
2012.-2013.) 

10 

3. Mlađa odgojna skupina Pinokio 
(2011.-2012.) 

20 

4. Srednja odgojna skupina Sirene 
(2010.-2011.) 

12 

5. Starija mješovita odgojna skupina 
Hlapići (2008-2010.) 

26 

 UKUPNO: 77 
 
U vrtiću je ukupno zaposleno 12 djelatnika (osam odgojitelja, ravnateljica koja na pola radnog 
vremena radi kao odgojitelj i čistačica/servirka). Od vanjskih stručnih suradnika imaju 
psihologa, pedagoga i učitelja razredne nastave. Ukupna površina vrtića je 680 m2, od čega je 
za djecu neto 370 m2. 
 
IV. Dječji vrtić „Medenjak“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina (od 1 do 3 godine) 17 

2. Srednja odgojna skupina (3-5 
godina) 

25 

3. Starija skupina (5-7 godina) 26 

 UKUPNO: 68 
 
Broj zaposlenih u dječjem vrtiću „Medenjak“ je 9.Osnivačica je Ukupna površina vrtića je 
133 m2. Osnivačica vrtića je Eugenija Parać. 
 
 



V. Dječji vrtić „Trnoružica“ 
R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Jaslička skupina (od 1 do 3 godine) 18 

2. Srednja odgojna skupina (3-5 
godina) 

25 

3. Starija skupina (5-7 godina) 12 

 UKUPNO: 55 
 
U vrtiću je ukupno zaposleno 8 djelatnika (ravnateljica, šest odgojitelja i čistačica/servirka). 
Od vanjskih stručnih suradnika imaju psihologa. Ukupna površina vrtića je 460 m2, od čega 
je za djecu neto 283 m2. Osnivačica vrtića je Dragana Turić. 
 
 
           Prema podacima iz Matičnog ureda Vinkovci za vremensko razdoblje 2009.-2014.g., 
prosječan broj novorođene djece je približno 350 po godini. Na osnovu navedenog vidljivo je 
da neki rubni dijelovi grada nisu pokriveni predškolskim ustanovama-vrtićima: M.O. 
Mirkovci, M.O. Slavija ( vlasnik ima suglasnost grada i odobrenje Ministarstva za izgradnju 
„Eko vrtića“, s ciljem primjene inovativnog eko odgojno-obrazovnog programa), te potreba 
izgradnje polivalentne dvorane uz vrtić „Stribor“ na Lapovcima, za potrebe predškolske djece 
svih vrtića Grada. 
 

4. Grad Vukovar 
 
       U gradu Vukovaru postoje dvije predškolske ustanove koje provode redovite poludnevne 
i cjelodnevne, kao i kraće programe odgojno – obrazovnog rada s djecom rane i predškolske 
dobi i to: 
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I. i 
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II. 
  
     Dječji vrtić Vukovar I. obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja na šest 
lokacija i to: 
CENTRALNI OBJEKT na adresi Eugena Kvaternika 27, u Vukovaru. 
Ukupna površina objekta je cca 800 m2, od toga unutarnji prostor je cca 720 m2. Ukupan 
kapacitet objekta je 170 djece. 
Odgojno obrazovni rad odvija se u 7 skupina, s tim da se rad jedne skupine odvija u prostoru 
sportske dvorane. Svakoj odgojno obrazovnoj skupini cca 50 m2 (dnevni boravak, prostor 
garderobe i kupaonica s wc-om). 

  
Skupina 1 1-2 godine 15 djece 
Skupina 2 2-3 godine 19 djece 
Skupina 3 3-6 godina 23 djece 
Skupina 4 4-5 godina 24 djece 
Skupina 5 4-5 godina 25 djece 
Skupina 6 5-6 godina 26 djece 
Skupina 7 6-7 godina 30 djece 
UKUPNO   152 djece 
  



  
PODRUČNI OBJEKT MITNICA na adresi Hermana Gmainnera bb, u Vukovaru. 
Ukupna površina objekta je cca 497 m2, od toga unutarnji prostor je cca 440 m2. Ukupan 
kapacitet objekta je 60 djece. Odgojno obrazovni rad odvija se u 4 skupine, s tim  da se rad 
jedne skupine odvija u prostoru sportske dvorane. Svakoj odgojno obrazovnoj skupini pripada 
cca 50 m2 (dnevni boravak, prostor garderobe i kupaonica s wc-om). 

  
Skupina 1 1-3 godine 18 djece  
Skupina 2 3-4 godine 23 djece  
Skupina 3 4-5 godina 26 djece 
Skupina 4 6-7 godina 32 djece 
ukupno   99 djece 
  

PODRUČNI OBJEKT LEPTIRIĆ na adresi Kralja Zvonimira bb, 32010 Vukovar. 
Ukupna površina objekta je cca 1965 m2, od toga DV Vukovar 1 koristi cca 930 m2, a 
unutarnjeg prostora je cca 830 m2. Kapacitet vrtića je 160 djece. Odgojno obrazovni rad 
odvija se u 6 skupina. Svakoj odgojno obrazovnoj  skupini pripada 50 m2 (dnevni boravak, 
prostor garderobe i kupaonica s wc – om) 

  
Skupina 1 1-2 godine 12 djece 
Skupina 2 2-3 godine 21 dijete 
Skupina 3 3-4 godine 20 djece 
Skupina 4 4-5 godine 25 djece 
Skupina 5 5-6 godina 28 djece  
Skupina 6 6-7 godina 30 djece 
ukupno   136 djece 
  

PODRUČNI OBJEKT VUKOVAR NOVI na adresi Županijska 15, u Vukovaru. 
Ukupna površina objekta je cca 514 m2, od toga unutarnji prostor je cca 450 m2.Kapacitet 
vrtića je 70 djece. Odgojno obrazovni rad odvija se u 4 skupine, s tim da se rad jedne skupine 
odvija u prostoru koji pripada Dječjem vrtiću Vukovar 2. Svakoj odgojno obrazovnoj skupini 
pripada cca 50 m2 (dnevni boravak, prostor garderobe i kupaonica s wc-om). 
  

Skupina 1 1-3 godine 12 djece 
Skupina 2 3-4 godine  18 djece 
Skupina 3 5-6 godina  26 djece 
Skupina 4 6-7 godina 32 djece 
ukupno   92 djece 
  
  

PODRUČNI OBJEKT SOTIN na adresi Hrvatske nezavisnosti 22, u Sotinu 
  
Ukupna površina objekta je cca 90 m2, od toga je unutarnji radni prostor 80 m2. Kapacitet 
vrtića je 20 djece. Odgojno obrazovni rad odvija se u jednoj odgojnoj skupini. 

  
Skupina 1 (mješovita) 3-7 godina 17 djece 
  

 



PODRUČNI OBJEKT BOGDANOVCI na adresi Bana Josipa Jelačića 1, u  
Bogdanovcima. Odgojno obrazovni rad odvija se u jednom dnevnom boravku s pripadajućim 
prostorom garderobe i wc-om, cca 50 m2, koji su smješteni u zgradi općine Bogdanovci. 
Kapacitet objekta je 20 djece. 

  
Skupina 1 (mješovita) 3-7 godina 16 djece 
  

U Dječjem vrtiću  Vukovar 1, zaposleno je 83 radnika, od toga u stalnom radnom odnosu 73 
radnika i 10 radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjene za radnike na bolovanju 
i rodiljnim dopustima).  
Struktura zaposlenih je : 

  
Radno mjesto 

 
Broj radnika 

 RAVNATELJICA 1 

PEDAGOGINJA 3 
ODGOJITELJICE 43 
RAČUNOVODSTVENI 
I PRAVNI POSLOVI 

3 

POMOĆNO TEHNIČKI 
POSLOVI 

23 

UKUPNO: 83 
  

            Dječji vrtić Vukovar II provodi djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u dva 
objekta na dvije lokacije:  Dječji vrtić „Radost“ na adresi K.A. Stepinca 46, Vukovar i Dječji 
vrtić „Borovo“ na adresi Kralja Zvonimira bb, Borovo naselje.   Ukupan kapacitet oba vrtića 
iznosi 120 djece. 

I.                   Dječji vrtić „Radost“  
  

Ukupna površina unutarnjeg prostora objekta je cca 806 m². Od ukupne površine prostora DV 
Vukovar 2 koristi za  smještaj djece cca 280 m². Prostor vrtića sadrži sobe dnevnih boravaka  
s pratećim prostorima (garderobe i sanitarni čvor), te prateće prostore i pomoćne prostorije 
(dio centralne kuhinje, blagovaonicu,  dvorana za tjelesni, hodnici, uredi i drugo).  

Prostorni kapaciteti objekta za smještaj djece  ( broj odgojnih skupina i broj djece po 
skupinama) 

Br. 
skupina  

Struktura skupina Broj djece u 
skupini 

Površina 

1 1-3 godine 9 cca 73 m² 

2 3-4 godine 15 cca 73 m² 

3 4-5 godina 20 cca70m² 

4 5-7 godina 25 cca 70m² 

  UKUPNO 69 cca 280 m² 



 

II.                 Dječji vrtić „Borovo““  
  

Ukupna površina unutarnjeg prostora objekta je cca 1 190 m². Od ukupne površine prostora 
DV Vukovar 2 koristi za  smještaj djece cca 319 m² (sobe dnevnih boravaka, garderobni i 
sanitarni čvor,  hodnici) te  zajedničke prostore vrtića,  koje koriste DV Vukovar I i DV 
Vukovar II (ulazni hol, dvorana za tjelesni, podstanica) iznose cca 395 m².  

  

Tablica br.2: Prostorni kapaciteti objekta za smještaj djece  ( broj odgojnih skupina i 
broj djece po skupinama) 

Br. 
skupina  

Struktura skupina Broj djece u 
skupini 

Površina 

1 1-3 godine 10 cca 86 m² 

2 3-5 godina 28 cca73 m² 

3 5-7 godina 32 cca 86m² 

  Višenamjenski 
prostor (dežurna 
soba, spavaonica) 

  cca74 m² 

  UKUPNO 70 cca 319 m² 

  

  

  

U Dječjem vrtiću Vukovar II zaposleno je 27 radnika  na neodređeno puno radno vrijeme. Za 
dva radnika u postupku je rješavanje radno-pravnog statusa. 

  

 

Struktura zaposlenih je: 

Radno mjesto 
 

Broj radnika 

 RAVNATELJ 1 

ODGOJNO-
OBRAZOVNI RADNICI 

16 

RAČUNOVODSTVENI I 
PRAVNI POSLOVI 

2 

POMOĆNO TEHNIČKI 
POSLOVI 

8 

UKUPNO: 27 
 



Osnivač dječjih vrtića Vukovar I i Vukovar II je Grad Vukovar. 
Predškolska ustanova koja provodi program za djecu srpske nacionalne manjine je Dječji vrtić 
Vukovar II. 
  Grad Vukovar planira proširiti područni objekt Mitnica koji pripada Dječjem vrtiću Vukovar 
I budući da postojeći kapaciteti premali duži niz godina u odnosu na izražene potrebe.  

 
5. Grad Županja 

Na području Grada Županje, kao ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi, 
djeluje Dječji vrtić „Maslačak“.  

Osnutak prve predškolske ustanove (danas vrtić „Maslačak“), seže u davnu 1959., kada je za 
potrebe djelatnika izgrađen objekt u krugu Sladorane Županja. Financiran je sredstvima 
Sladorane. U centru Županje tih godina započinje intenzivnija stanogradnja, kao i porast broja 
zaposlenih roditelja. Potreba za organiziranim oblicima rada s djecom predškolskog uzrasta 
sve više raste i u samom centru Županje, tako da se prve organizirane aktivnosti s 
predškolskom djecom provode od 1958. godine u organizaciji “Društva naša djeca“ u velikoj 
društvenoj prostoriji kina „Mladost“, te još s jednom skupinom djece u osovnoj školi u 
Županji. Do potpune integracije „Zabavišta“ u Naselju Sladorana i centru Županje dolazi  u 
razdoblju 1960./69.godine, a pod novim nazivom: Dječji vrtić „Boris Kidrič“ Županja.  
U svom sastavu ima dvije organizacijski povezane ali prostorno odvojene jedinice, Vrtić u 
centru Županje pod nazivom „Maslačak“ u kojem se nalazi i uprava, te Vrtić na Sladorani – 
„Različak“.  
U 1979. godini u objektu «Maslačak» u centru Županje vrši se dogradnja za još 2 odgojne 
skupine (uz postojećih 6), izolacijska soba glavne medicinske sestre, centralna kuhinja,te 
manji bazen za djecu. Za ovu godinu značajno je: provođenje programa jasličke skupine kao i 
programa „Predškole“. 

Rješenjem skupštine Županije Vukovarsko-srijemske od 23. studenog 1994. godine osnivač 
Vrtića postaje Grad Županja, a rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 21. rujna 1995. 
godine Vrtić je upisan u sudski registar pod nazivom: Dječji vrtić „Maslačak“ Županja. 
 
 Od 2005.-2007.god. radi učestalih prokišnjavanja objekta u „Centru“ grada ,te stalnih 
kvarova na instalacijama i grijanju započinju se radnje oko  projektiranja rekonstrukcije i 
dogradnje Vrtića, za koje je najvećim dijelom Grad Županja osigurao sredstva. Dio sredstava 
dobiveno je iz Fonda za energetsku učinkovitost (cca 3 mil.kn.). U 2005. Godini ishođena je 
građevinska dozvola te se u 2007.godini započinje s Projektom izgradnje i rekonstrukcije 
Vrtića, a 2009. g. i završava. Ovim Projektom u potpunosti se rekonstruiraju prostori 
postojećeg objekta te nadograđuje kat u kojem se nalaze prostori za  još 6 odgojnih 
 skupina,jedan za Program Predškole,za upravu vrtića ,odgojitelje i ostalo osoblje  te sportsku 
dvoranu,terase,i dr. Ovim radovima  uvećani su kapaciteti za prihvat djece tako danas Vrtić 
ima prostore za 14 odgojnih skupina, za provedbu Programa Predškole), kao i mogućnost 
organiziranja kraćih programa. Kapacitet Dječjeg vrtića „Maslačak“ je 300 djece, dok je 
kapacitet područnog objekta Sladorana 60 djece. 
 
U pedagoškoj 2014./2015. godini ukupno je upisano 175 djece u centralnom objektu i 16 
djece u područnom objektu, podjeljenih po skupinama: 
 
 



OBJEKT VRTIĆA „MASLAČAK“ ŽUPANJA: 
R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1. Mlađa jaslička skupina (1-2 godine) 10 

2. Starija jaslička skupina (2-3 godine) 17 

3. Mješovita mlađa skupina (3-4 
godine) 

15 

4. Mlađa skupina  (3-4 godine) 20 

5. Srednja A vrtićka skupina (4-5  
godina) 

22 

6. 
 

Srednja B vrtićka skupina (4-5 
godina) 

20 

7. Mješovita vrtićka skupina (3-6 
godina) 

21 

8. Starija A vrtićka skupina (5-6 
godina) 

25 

9. Starija B vrtićka skupina (6-7 
godina) 

25 

10. Program predškole (minimum) 50 

 UKUPNO: 225 
 
  
PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA „MASLAČAK“ 
 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mješovita odgojna skupina (2-7 
godina) 

16 

 UKUPNO: 16 
 
 
Struktura zaposlenika: 
 

Radno mjesto 
(zaposleni na 
neodređeno) 

Broj radnika 

 RAVNATELJICA 1 

ODGOJITELJICE 25 
VODITELJICA RAČ. 1 
TAJNICA 1 
BLAGAJNICA 1 
SPREMAČICE 5 
DOMARI 1 
KUHARICE 4 
MEDICINSKA SESTRA 1 

UKUPNO: 40 



 
OPĆINE: 
 

1. Andrijaševci 
Na području općine Andrijaševci (obuhvaća naselja Andrijaševci i Rokovci) ne postoji za 
sada niti jedan dječji vrtić čiji je osnivač Općina Andrijaševci odnosno druga fizička ili 
pravna osoba, već samo Dječja igraonica „MAKI“ kao posebna ustrojstvena jedinica 
Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci. 
Navedena Dječja igraonica provodi kraći program odgojno-obrazovnog rada (športski 
program) u trajanju od tri sata s djecom rane i predškolske dobi od 4 do 7 godina. 
Broj djece koja pohađaju igraonicu kreće se od 20 do 28 djece koja su raspoređena u jednu 
mješovitu skupinu. Igraonica obavlja svoj program s troje zaposlenih (voditelj-odgojitelj, 
voditelj športskog programa i spremačica) u prostoru koji je u vlasništvu Općine Andrijaševci 
i koji prostor je dodijeljen na korištenje navedenoj igraonici ukupne površine od oko 140 m2. 
U Općini Andrijaševci trenutno živi cca 250 djece vrtićke dobi koja ne pohađaju vrtić. 
Budući da je postojeći navedeni prostor u kojem Dječja igraonica „MAKI“ provodi program 
namijenjen potrebama rane i predškolske dobi djece uređen, trenutno se ne planira izgradnja 
novih kapaciteta. 
 

2. Babina Greda 
Na području Općine Babina Greda (obuhvaća naselje Babina Greda) predškolski odgoj se 
odvija pri OŠ „Mijat Stojanović“. U školi se provodi redoviti poludnevni program, kao i kraći 
program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi na teret sredstava općinskog 
proračuna. 
 
Osnovna škola „Mijat Stojanović“ Babina Greda 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 41 dijete  u 3 
skupine 

121,5 m2 121,5 m2 

 
Broj djece koja su rođena između 2008.-2014. godine, a ne pohađaju vrtić iznosi 276 djece.  
Obzirom da na području Općine Babina Greda ne postoji izgrađen dječji vrtić,donesena mreža 
vrtića se može proširivati.  
 

3. Bogdanovci 
Na području Općine Bogdanovci (obuhvaća naselja Bogdanovci, Svinjarevci i Petrovci) 
djeluje Dječji vrtić Vukovar I, područni objekt Bogdanovci. 
 
Odgojno obrazovni rad odvija se u jednom dnevnom boravku s pripadajućim prostorom 
garderobe i wc-om, cca 50 m2, koji su smješteni u zgradi Općine Bogdanovci. 

  
Skupina 1 (mješovita) 3-7 godina 16 djece 

 
Broj rođene djece između 2008.- 2014. godine, a koji ne pohađaju vrtić je 143 djece. 
Općina Bogdanovci je u postupku izgradnje dječjeg vrtića u naselju Petrovci koji zbog 
financijskih problema još nije završen.  
 



4. Borovo 
Na području Općine Borovo (naselje Borovo) djelatnost predškolskog odgoja i obrazovaja 
obavlja Dječji vrtić „Zlatokosa“. Osnovan je 1999. Godine, a osnivač vrtića je Općina 
Borovo. 1998. godine Općina Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za 
izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima financirao izgradnju cijele zgrade, opremu i 
igračke na dvorištu. Vrtić se financira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima 
MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni 
programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni djeci uzrasta 1-7 godina. Program rada 
realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u 
trajanju od 2 sata dnevno u svakoj grupi.  

Vrtić je kapaciteta 120 djece, a u rujnu 2014. godine ih je upisano 106 prema skupinama: 

OBJEKT VRTIĆA „ZLATOKOSA“ BOROVO 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mješovita skupina 1-3 godine 15 

2. Mješovita skupina 3-5 godina 31 

3. Mješovita skupina 5-7 godina 38 

4. Predškola za djecu koja nisu 
uključena u redovit program vrtića 

22 

 UKUPNO: 106 
 

Vrtić zapošljava 11 djelatnika, i to: ravnateljica, 5 odgojiteljica, 2 odgojiteljice-pripravnice, 
kuharica, spremačica i domar. 

5. Bošnjaci 

Na području Općine Bošnjaci djelatnost predškolskog odgoja provodi se pri osnovnoj školi 
„fra B.T. Leakovića“ Bošnjaci obzirom da na području Općine Bošnjaci nema izgrađenog 
dječjeg vrtića. 

Osnovna škola fra B.T. Leakovića, Bošnjaci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 33 djece u 2 skupine 60 m2 60 m2 

 

Broj djece koja ne pohađaju vrtić, a rođena su između 2008.-2014. godine je 154. Općina 
Bošnjaci za sada nema namjeru graditi dječji vrtić, ali se mreža dječjih vrtića može proširivati 
u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem dječjih vrtića od 
strane svih zakonom predviđenih osnivača. 



6. Cerna 
Na području Općine Cerna (obuhvaća naselja Cerna i Šiškovci) djelatnost  predškolskog 
odgoja se provodi pri Osnovnoj školi „Matija Antun Reljković“ u Cerni i  pri Područnoj Školi 
u Šiškovcima. U školama se provodi redoviti poludnevni program odgojno-obrazovnog rada s 
djecom predškolske dobi.  
 
Osnovna škola „Matija Antun Reljković“ u Cerni 
  

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 44 djece u 3 skupine 60 m2 60 m2 

 
Osnovna škola „Matija Antun Reljković“ Područna škola Šiškovci 
 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 16 djece u 1 skupini 60 m2 60 m2 

 
7. Drenovci 

Na području Općine Drenovci djelatnost predškolskod odgoja i obrazovanja provodi se pri 
Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ u Račinovcima, Područnoj školi u Đurićima, pri Osnovnoj 
školi „Davorin Trstenjak“ u Posavskim Podgajcima, pri Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ u 
Drenovcima  i u Područnoj školi u Rajevom Selu koja se nalazi u sklopu Osnovne škole 
Antuna i Stjepana Radića u Gunji. 

Broj djece koja pohađaju predhodno navedene institucije i njihovi kapaciteti su sljedeći:  

Osnovna škola „Ivan Filipović“ Račinovci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 
(Račinovci, Đurići) 

 4 djece u 2 skupine 65 m2 65 m2 

 

 

 

 

 



Osnovna škola „Ivan Filipović“ Račinovci, Područna škola Đurići 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 
(Račinovci, Đurići) 

 3 djece u 2 skupine 57,96 m2 57,96 m2 

 

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Posavski Podgajci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 
(Posavski Podgajci, 
Rajevo Selo) 

 12 djece u 2 skupine 80 m2 80 m2 

 

Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Drenovci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 
 

 17 djece, 1 skupina 55,33 m2 55,33 m2 

 

Osnovna škola Antuna i Stjepana Radića, Gunjua, Područna škola Rajevo Selo 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 
(Posavski Podgajci, 
Rajevo Selo) 

 1 dijete, 1 skupina 55,33 m2 28 m2 

 

Na području Općine Drenovci osnovan je Dječji vrtić „Petar pan“ u kojemu trenutno boravi 
16 djece s područja Općine Drenovci, a sveukupno Dječji vrtić pohađa 23 djece. Osnivač je 
privatna osoba koja je izvršila privatu investiciju ulaganja u Dječji vrtić na području Općine 
Drenovci, konkretno u naselju Drenovci. 

 

 



Dječji vrtić Adresa Osnivač Smještajni kapacitet 

Dječji vrtić „Petar 
pan“ 

 V.Nazora 23 
Drenovci 

Lidija Lešić 60 djece minimum, u 
slučaju potrebe moguće je 

povećati kapacitet. 
Vrtić ima 224 m2 

unutarnjeg prostora i 
vanjsko igralište 300 m2 

Općina Drenovci sufinancira Dječji vrtić „Petar Pan“ osiguranjem sredstava za tu namjenu u 
svom proračunu. 

8. Gradište 
 

Na području Općine Gradište (naselje Gradište) djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 
obavlja Osnovna škola „Gradište“. 
Ukupno je upisano 30 djece u predškolski program: 
 
Osnovna škola Gradište 
 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 30 djece u 2 skupine 50 m2 50 m2 

 
Obzirom da na području Općine Gradište ne postoji izgrađen dječji vrtić, Općina Gradište je 
izradila projektnu dokumentaciju za izgradnju novog objekta u skladu s odredbama Državnog 
pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem dječjih vrtića od strane svih zakonom 
predviđenih osnivača. 
 

9. Gunja 
Na području Općine Gunja (naselje Gunja) se djelatnost predškolskog odgoja provodi pri 
Osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“ Gunja, obzirom da u Općini Gunja nema dječjeg 
vrtića. U školi se provodi redoviti poludnevni program odgojno-obrazovnog rada s djecom 
predškolske dobi. 
 
Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“, Gunja 
 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

2 djelatnika na 
nepuno radno 
vrijeme 

 30 djece u 2 skupine 60 m2 60 m2 

 
Udruga na području Općine Gunja koja provodi programe za djecu s posebnim potrebama je 
Društvo osoba s invaliditetom „Zvjezdice“ Gunja. Navedenoj Udruzi je Općina Gunja dala na 
korištenje bez naknade prostor u ulici M. Krleže 41 u Gunji i ima tamo od 2014 - 2017 



odobren poludnevni boravak , a financira se po programu Ministarstva socijalne politike i 
mladih. 
 

Broj djelatnika 
Udruge 

Ukupan broj 
korisnika i bro jdjece 
predšklske dobi 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

10 djelatnika  20 korisnika; od 
toga 3 djece 
predškolske dobi 

300 m2 300 m2 

 
Broj djece rođenih u razdoblju 2008-2014 godine koja ne pohađaju vrtić je 240. I zbog toga 
postoji opravdana potreba za izgradnjom dječjeg vrtića kada financijske mogućnosti to budu 
dopustile. 
 

10. Ivankovo 
 
Na području Općine Ivankovo (obuhvaća naselja Ivankovo, Prkovci i Retkovci), redovite 
poludnevne i cjelodnevne programe, te igraonice provodi Predškolska ustanova „ Radosno 
djetinjstvo“ Ivankovo. Ukupno ju pohađa 68 djece, dok je ukupni kapacitet vrtića 60 djece. 
 
 
OBJEKT PREDŠKOLSKE USTANOVE „RADOSNO DJETINJSTVO“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mlađa skupina (2-3 godine) 16 

2. Srednja skupina (3-5 godina) 25 

3. Starija skupina (5-7 godina) 27 

 UKUPNO: 68 
 
Zaposlenih u redovitom programu vrtića je 9: ravnateljica (na pola radnog vremena je 
odgojiteljica), 5 odgojiteljica, kuharica, njegovateljica i spremačica. 
 
U predškolskoj ustanovi se također provode kraći programi (predškola i igraonica). Predškolu 
pohađa 71 dijete (podijeljeni su u 4 skupine, od kojih se jedna nalazi u Retkovcima), dok 
igraonicu pohađa 56 djece (podijeljeni u 3 skupine, od kojih je jedna u Retkovcima).  U 
kraćim porgramima je zaposlena jedna odgojiteljica na puno radno vrijeme te jedna 
odgojiteljica na 12 sati tjedno. 
Ukupna površina unutarnjeg i vanjskog prostora je 1690 m2 (dvorište i vrtić), dok je neto 
površina unutarnjeg prostora za djecu 280 m2. 
Broj djece rođenih između 2008. i 2014. godine, a koja ne pohađaju vrtić je oko 370 djece. 
Općina Ivankovo je izradila projektnu dokumentaciju te ishodila građevinsku dozvolu za 
izgradnju objekta novog dječjeg vrtića u naselju Ivankovo kapaciteta 80 do 100 djece. Projekt 
je prijavljen u bazu podataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U predstojećem 
razdoblju 2014.-2020. godine, a ovisno o broju novorođene djece u naseljima Retkovci i 
Prkovci, Općina Ivankovo planira izgradnju dječjeg vrtića u naselju Retkovci. 
 



11. Jarmina 

Na području Općine Jarmina (obuhvaća naselja Jarmina, Gaboš, Karadžićevo i Ostrovo) 
djelatnost predškolskog odgoja se provodi pri Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Jarmina 
obzirom da na području Općine Jarmina nema osnovanog niti jednog dječjeg vrtića. U školi se 
provodi redoviti poludnevni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. U 
pedagoškoj 2014./2015. godini ukupno je upisano u program predškole 36 djece. 

Osnovna škola „Matija Gubec“ Jarmina  

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

2 djelatnika na 
puno radno vrijeme 

36 djece u 2 skupine 60 m2 60 m2 

 

Općina Jarmina nema ustanove za djecu s posebnim potrebama niti provodi predškolski 
program za djecu pripadnike nacionalnih manjina. 

 

12. Lovas 
 

Općina Lovas (obuhvaća naselja Lovas i Opatovac) u suradnji s dječjim vrtićem 
„Crvenkapica“ Ilok priprema i organizira uspostavu dječje igraonice ili kraćeg odogojno-
obrazovnog programa koji je namjenjen djeci u dobi od 3 do 7 godina. Kapacitet dječje 
igraonice je 20 djece u jednoj skupini. Igraonica je organizirana u prostorijama dječjeg vrtića 
„Bajka“ u Lovasu koji raspolaže sa cjelokupnom potrebnom infrastrukturom: 2 igraonice 
površine 80 m2, kuhinjom i blagavaonicom te sanitarnim čvorovima.  
Ostalih predškolskih ustanova na području Općine Lovas nema (za djecu s posebnim 
potrebama, djecu pripadnike nacionalnih manjina i sl.). Program predškolskog odgoja tzv. 
„malu školu“, Općina Lovas organizira svake godine u trajanju od 80 sati za svu djecu koja će 
u tekućoj godini upisati 1.razred osnovne škole. 
U razdoblju od 2008-2014 godine rođeno je 87 djece na području Općine Lovas, a od toga 
okvirno 10-oro djece pohađa vrtić u obližnjem Gradu Vukovaru ili nekim drugim mjestima. 
Obzirom da Općina Lovas ima izgrađen objekt dječjeg vrtića koji je opremljen većim dijelom 
opreme, planira se nabavka opreme koja nedostaje. 
 
 

13. Markušica 

Općina Markušica (obuhvaća naselje Markušica) je 2007. g. donijela Plan mreže predškolskih 
ustanova kojim je utvrdila da na području Općine Markušica zbog nedostatka sredstava nećže 
osnivati dječji vrtić nego će predškolski odgoj provoditi u suradnji s OŠ Markušica a što se 
primjenjuje i danas.  U školi se provodi redoviti poludnevni program odgojno-obrazovnog 
rada s djecom predškolske dobi. 

 



Osnovna škola „Markušica“, Markušica 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

24 djece u 1 skupini 45 m2 45 m2 

 

Većina polaznika, njih oko 90% su pripadnici srpske nacionalne manjine. Programom su 
obuhvaćena sva djeca kojima neposredno predstoji polazak u osnovnu školu, te pohađaju 
program predškolskog minimuma. Broj djece rođenih u razdoblju 2008-2014. Godine koja ne 
pohađaju vrtić je oko 95 djece. 

Općina Markušica je u pripremi projekta izgradnje zgrade za dječji vrtić, odnosno 
rekonstrukcije postojeće zgrade u Markušici te u 2016. g. planira osnovati predškolsku 
ustanovu. 

14. Negoslavci 

Na području Općine Negoslavci (obuhvaća naselje Negoslavci) djelatnost predškolskog 
odgoja se provodi pri Osnovnoj školi Negoslavci obzirom da na području Općine Negoslavci 
nema osnovanog niti jednog dječjeg vrtića. U školi se provodi redoviti poludnevni program 
odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.  

Osnovna škola Negoslavci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

19 djece u 1 skupini 60 m2 60 m2 

 

Broj djece koja ne pohađaju vrtić, a rođena su u razdoblju 2008.-2014.godine iznosi 70 djece. 

Obzirom da na području Općine Negoslavci ne postoji izgrađen dječji vrtić , mreža dječjih 
vrtića Općine Negoslavci može se proširiti izgradnjom ili otvaranjem novih objekatau skladu 
s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem dječjih vrtića od strane 
svih zakonom predviđenih osnivača. 

15. Nijemci 

Na području Općine Nijemci (obuhvaća naselja Nijemci, Lipovac, Apševci, Podgrađe, Donje 
Novo Selo, Vinkovački Banovci, Banovci i Đeletovci) predškolski odgoj se provodi pri 
Osnovnoj školi „Ivan Kozarac“ Nijemci. U školi se provodi redoviti poludnevni program 
odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Ukupan broj polaznika predškolskog 
minimuma je 37. 

 

 



Osnovna škola „Ivan Kozarac“ Nijemci 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

37 djece u 2 skupine  60 m2 60 m2 

 

Predškolski program se provodi u 2 skupine. Prvu čine djeca iz naselja Nijemci (21 dijete), 
dok druga skupina djece (njih 16) dolaze iz ostalih naselja Općine Nijemci. 

16. Nuštar 
Na području Općine Nuštar (obuhvaća naselja Nuštar, Cerić i Marince) djeluje predškolska 
ustanova „Vrtuljak“ Nuštar.  
Ukupan broj djece koja su upisana u rujnu 2014. godine u ovu predškolsku ustanovu je 42, 
dok je kapacitet ustanove 40 djece, sukladno Državnom pedagoškom standardu. Podijeljeni su 
u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine: 
 
OBJEKT VRTIĆA „VRTULJAK“ NUŠTAR 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mlađa skupina (1,5-4 godine) 17 

2. Starija skupina (4-7 godina) 25 

 UKUPNO: 42 
 
Broj djelatnika zaposlenih u „Vrtuljku“ je 5, i to: ravnateljica (na pola radnog vremena i 
odgojiteljica), dva odgojitelja, spremačica i kuharica. 

 
17. Privlaka 

Na području Općine Privlaka djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji 
vrtić „Palčica“ čiji je osnivač fizička osoba (Snježana Miljković). U Dječjem vrtiću „Palčica“ 
trenutno je zaposleno 2 djelatnika. Ukupna radna površina unutarnjeg prostora iznosi 150 m2, 
dok je kapacitet dječjeg vrtića 60 djece. 

U razdoblju od 2008.-2014. godine na području Općine Privlaka rođeno je 197 djece. Za 
pedagošku 2014./2015.godinu prosječan broj djece koji mjesečno pohađa vrtić  je oko 30. U 
listopadu 2014.godine upisano je 38 djece raspoređenih u skupine kako slijedi: 

OBJEKT VRTIĆA „PALČICA“ PRIVLAKA 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mješovita skupina (1,5-5 godina) 12 

2. Predškolska skupina (5,5-7 godina) 26 

 UKUPNO: 38 



 

Ustanova provodi, uz redoviti cjelodnevni (desetosatni program) i poludnevni program u 
jasličkim i vrtićkim odgojim skupinama, trosatni program, program predškole te mogućnost 
ranog učenja stranog jezika, programe za djecu s posebnim potrebama u skladu s potrebama 
djece i roditelja. 

 

18. Stari Jankovci 
 
Na području Općine Stari Jankovci (obuhvaća naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci, 
Srijemske Laze, Slakovci i Orolik) provode se programi predškolskog odgoja i to u ustanovi 
dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“, kroz redovite i posebne programe (cjelodnevni, 
poludnevni i program predškole-minimuma). Osnivač vrtića je Općina Stari Jankovci. 
Ukupan broj djece koja pohađaju odogojno-obrazovni porgram dječjeg vrtića „Krijesnica 
Jankovci“ je 53, a djeca su raspoređena po skupinama na način: 
 
OBJEKT VRTIĆA „KRIJESNICA JANKOVCI“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mlađa skupina (2,5-4 godine) 13 

2. Starija skupina (4-7 godina) 23 

3. Program minimuma(predškolci) 17 

 UKUPNO: 53 
 
U vrtiću je ukupno zaposleno 5 djelatnika u punom radnom vremenu (ravnateljica-na pola 
radnog vremena radi kao odgojitelj, 3 odgojiteljice i spremačica-servirka). 
Zbog dotrajalosti zgrade u kojoj se do ove godine održavao  predškolsko-odgojno-obrazovni 
program, dječji vrtić „Krijesnica“ je preselio u novo-izgrađenu zgradu kapaciteta 50 djece. 
 

19. Stari Mikanovci 
 
Na području Općine Stari Mikanovci (obuhvaća naselja Novi Mikanovci i Stari Mikanovci) 
djeluje  predškolska ustanova „Vedri dani“. 
Broj djece koja pohađaju vrtić je 36, dok je kapacitet vrtića 60 djece. Ukupna površina vrtića 
je 628 m2, dok neto površina za djecu iznosi 295 m2. 
 
OBJEKT PREDŠKOLSKE USTANOVE „VEDRI DANI“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mlađa skupina (2-4 godine) 14 

2. Starija skupina (4-7 godina) 22 

 UKUPNO: 36 
Broj djelatnika zaposlenih u predškolskoj ustanovi „Vedri dani“ je 6 (ravnateljica-na pola 
radnog vremena je odgojiteljica, 3 odgojitelja, kuharica i spremačica). 



 
 
 

20. Štitar 
Na području Općine Štitar djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja udruga za 
poticanje razvoja djece rane i predškolske dobi „Zlatni dani“. Općina Štitar sukladno 
programu javnih potreba u kulturi i športu sufinancira rad Udruge Zlatni dani kroz godinu. 
Plan mreže djelomično udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja potrebadjece 
rane i predškolske dobi te djelomično osigurava zadovoljavanje potreba građana za 
provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno financijskim 
mogućnostima Općine Štitar. U plan mreže ulazi prostor dat Udruzi na upravljanje, ukupne 
površine 90 m2.  
Na području Općine Štitar predviđa se gradnja novih objekata s prilagodbom za potrebe 
obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi. 
  

21. Tompojevci 

U Općini Tompojevci (obuhvaća naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i 
Tompojevci) nema predškolskih ustanova niti izgrađenih dječjih vrtića koji provode redovite 
poludnevne, cjelodnevne, kao i prateće programe odgojno-obrazovnog rada s djecom 
predškolske dobi.  

Na području Općine Tompojevci ima 55 djece rođenih između 2008.-2014. godine a koja ne 
pohađaju vrtić. Obzirom na to, Općina je u završnim pregovorima s dječjim vrtićem Ilok za 
uspostavljanje rada igraonice, uređenja prostora i upošljavanja djelatnika za rad s djecom 
predškolske dobi na području Općine Tompojevci. 

 
 

22. Tordinci 

Općina Tordinci (obuhvaća naselja Antin, Mlaka Antinska, Korođ i Tordinci) nema 
izgrađenih dječjih vrtići, niti provodi djelatnost predškolskog odgoja pri školi. Djeca koja su 
obvezatna pohađati predškolski minumum putuju svakodnevno u Osiječke vrtiće koji provode 
program predškolskog minimuma. Općina Tordinci nema izrađenu nikakvu projektnu 
dokumentaciju za izgradnju vrtića u skoro vrijeme. 

 

23. Tovarnik 
 Na području općine Tovarnik (obuhvaća naselja Tovarnik i Ilaču) djelatnost predškolskog 
odgoja provodi se pri Osnovnoj školi „Antuna Gustava Matoša“ Tovarnik i pri Osnovnoj 
školi „Ilača-Banovci“ Ilača, obzirom da na području Općine Tovarnik nema adekvatnog 
dječjeg vrtića.  Postoji zgrada za dječji vrtić u Tovarniku, ali je u jednoj polovici smještena 
policija, te ona nije adekvatno opremljena niti ima prostora za obavljanje predškolsko-
obrazovnog programa. 
U Osnovnoj školi „A.G. Matoša“ Tovarnik predškolski odgoj provodi se u prostoriji površine 
54 m2, a pohađa ju 8 djece u jednoj skupini sa jednim odogojiteljem na puno radno vrijeme. 
U Osnovnoj školi „Ilača-Banovci“ predškolski odgoj se provodi u prostoriji površine 50 m2, a 
pohađa ju 10 djece sa zaposlenim jednim odgojitelejm na puno radno vrijeme. 



Broj djece koja ne pohađaju vrtić na području Općine Tovarnik, a koja su rođena između 
2008.-2014.godine je 193. 
Obzirom da na području Općine Tovarnik postoji izgrađen vrtić sa dovršenom prvom fazom 
izgradnje, koji trenutno nije u mogućnosti pružati usluge djeci vrtićke skupine, planovi su da 
se počne sa radom nakon izmještanja policije iz zgrade vrtića u svoje zgrade koje se trebaju 
uskoro graditi. Plan je proširenje vrtića za jednu spavaonicu, nakon izmještanja policije. 
 
 

24. Trpinja 
 

Napodručju Općine Trpinja (obuhvaća naselja Bobota, Bršadin, Ludvinci, Pačetin, Trpinja, 
Vera i Ćelije) djeluje dječji vrtić „Liliput Trpinja“ čiji je osnivač Općina Trpinja, smješten u 
naselju Bobota. Vrtić ima još 2 područna objekta: PO „Lane“ smješten u naselju Trpinja i PO 
„Bubamara“ smješten u naselju Bršadin. Dječji vrtić „Liliput Trpinja“ provodi program 
predškolskog odgoja i obrazovanja s djecom srpske nacionalne manjine. Kapacitet objekta u 
Boboti iznosi 30 djece, u Bršadinu 25 djece, dok je u Trpinji 30 djece. 
U rujnu 2014.godine ukupno je upisano 72 djece u sva tri objekta dječjeg vrtića: 
 
 

R.B. NAZIV VRTIĆA/PODRUČNOG 
OBJEKTA 

BROJ DJECE: POVRŠINA: 

1.  DV „LILIPUT“ BOBOTA 25 94,43 m2 

2. PO „LANE“ TRPINJA 24 95 m2 

3. PO „BUBAMARA“ BRŠADIN 23 100 m2 

 UKUPNO: 72 - 
 
Od navedenog ukupnog broja, 32 djece su polaznici predškole, na način da su isti uključeni u 
redovan petosatni program. 
Broj djece koja ne pohađaju vrtić, rođenih u razdoblju 2008.-2014. godine, je: 75 djece u 
Boboti, 75 djece u Trpinji i 40 djece u Bršadinu.  
Dječji vrtić „Liliput Trpinja“ zapošljava 7 djelatnika: ravnatelj, 3 odgojitelja te 3 djelatnika na 
pomoćno-tehničkim poslovima. 
 

25. Vođinci 
Na području Općine Vođinci (naselje Vođinci) djelatnost predškolskog odgoja se provodi u 
Dječjem vrtiću „Mladost Vođinci“.  
U rujnu 2014. godine ukupno je upisano 47 djece u vrtić „Mladost“, a formirani su po 
skupinama: 
 
OBJEKT VRTIĆA „MLADOST VOĐINCI“ 

R.B. SKUPINA: BROJ DJECE: 

1.  Mješovita skupina (3 godine do 
polaska u školu) 

25 

2. Program minimuma (predškolci) 22 

 UKUPNO: 47 



 
Mješovita odgojna skupina je uključena u cjelodnevni boravak u vrtiću i vode je dvije 
odgojiteljice, dok  skupina djece uključenih u program obvezne predškole polaze vrtić dva 
puta tjedno u trajanju 3,5 sati i njih vodi odgojiteljica zaposlena na određeno vrijeme zbog 
potrebe vođenja programa predškole. U vrtiću je zaposlena i jedna radnica koja obavlja 
poslove kuhanja i spremanja vrtića. 
 

26. Vrbanja 

Na području Općine Vrbanja (obuhvaća naselja Soljani, Strošinci i Vrbanju) djelatnost 
predškolskog odgoja provodi se pri Osnovnoj školi „Mara Švel-Gamiršek“ Vrbanja i pri 
Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ Soljani, obzirom da na području Općine Vrbanja nema 
izgrađenog dječjeg vrtića. U školama se provodi redoviti poludnevni program odgojno-
obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.  

U rujnu 2014. godine  u obje škole upisano je ukupno 38 djece, kako slijedi: 

Osnovna škola „Mare Švel-Gamiršek“ Vrbanja 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina 
u koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno vrijeme 

 17 djece u 2 skupine 60 m2 60 m2 

 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ Soljani 

Broj djelatnika 
predškole 

Broj djece i skupina u 
koje su podijeljeni 

Ukupna radna 
površina 
unutarnjeg prostora 

Neto površina za 
djecu 

1 djelatnica na 
puno radno 
vrijeme 

21 djece u 2 skupine 
(16 Soljani, 5 Strošinci) 

60 m2 60 m2 

 

Broj djece rođenih u razdoblju 2008-2014 u Općini Vrbanja, a koja ne pohađaju vrtić je 227. I 
zbog toga postoji opravdana potreba za izgradnjom dječjeg vrtića kada financijske 
mogućnosti to budu dopustile, kako je i predviđeno Planom mreže vrtića Općine Vrbanja. 
 
 
            Na temelju provedenog utvrđivanja podataka o zadovoljavanju predškolskih potreba u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i podacima o broju djece rođene između 2008.-2014.godine 
koja ne pohađaju vrtić, predloženi Plan mreže ukazuje kako postoji opravdana potreba za 
izgradnjom novih objekata u pojedinim Općinama u kojima bi se provodili programi 
predškolskog odgoja i obrazovanja te adaptaciju postojećih objekata u Gradovima 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 



          Sukladno svemu navedenom, predlaže se Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske 
županije da na temelju Planova mreže dječjih vrtića Gradova i Općina Vukovarsko-srijemske 
županije donese Plan mreže dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske županije. 
 

 

 

 

                  Nositelj izrade akta:                                                                  
       Upravni odjel za obrazovanje i šport        
                                          
Pročelnica:doc.dr.sc. Jadranka Mustapić-Karlić, prof.          


