
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

REPUBLIKA HRVATSKA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ 

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JAKŠIĆ ZA 2023. GODINU I 
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU 

I. UVOD 

DJELOKRUG RADA 

Dječji vrtić Jakšić je osnovan kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima, u skladu sa humanističko- razvojnom koncepcijom, 

poticati cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, 

poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Osnivač vrtića je Općina 

Jakšić. 

Za pedagošku godinu 2022./2023. godinu upisano je 102 djece raspoređenih u dvije jaslične i tri vrtićne 

skupine:  

• JASLIČNA SKUPINA – „Leptirići“  - 14 djece u dobi od 1-3 godine  

• JASLIČNA SKUPINA – „Pčelice“ - 19 djece u dobi od 2-4 godine  

• MJEŠOVITA VRTIĆNA SKUPINA – „Lavići“  - 25  djece u dobi od 4-7 godine  

• MJEŠOVITA VRTIĆNA SKUPINA – „Medvjedići“  - 25  djece u dobi od 5-7 godine  

• MJEŠOVITA VRTIĆNA SKUPINA – „Zvjezdice“  - 19 djece dobi od 3-7 godine.  

Ustanova od 01. rujna ove pedagoške godine uz matični objekt na adresi Ulica Stjepana Radića 1, Jakšić, 

obavlja svoju djelatnost i u područnoj školi u Rajsavcu, na adresi Rajsavac 42, Jakšić, u koji  je smještena 

jedna mješovita vrtićna skupina za djecu od 3 do 7 godine života. 

Misija dječjeg vrtića je stvaranje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Svojim djelovanjem 

pruža podršku obitelji i aktivno pridonositi razvoju općine.  

Djelatnost Dječjeg vrtića „Jakšić“ je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od 

navršene prve godine života do polaska u školu koji je reguliran Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju.  U okviru djelatnosti dječji vrtić  organizira i provodi slijedeće programe:  

• Cjelodnevni - desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece,  

• Program predškole u trajanju od 250 sati,  

• Program engleskog jezika  

• Program dječje igraonice za djecu koja nisu korisnici vrtića.  

Redoviti program vrtića dopunjuje se programima po izboru djece i roditelja:  izleti, kazališne predstave, 

posjete, radionice za roditelje, razni projekti na nivou Ustanove. 

Pedagoška godina započinje 01. rujna 2022., a završava 31. kolovoza 2023. godine. Rad se organizira u 

petodnevnom radnom tjednu od 06,30 do 16,30 sati. Radno vrijeme Dječjeg vrtića prilagođeno je 

potrebama roditelja. Vrtić započinje s radom u 6:00 sati, a završava u 16:30 sati. U slučaju ostanka 

djeteta duljeg od radnog vremena vrtića odgojitelj je dužan ostati s djetetom do dolaska roditelja odnosno 

postupiti prema protokolu ponašanja koji je sastavni dio sigurnosno-zaštitnog i preventivnog programa 

Radno vrijeme svih djelatnika iznosi 40 sati tjedno, a odgojitelji u neposrednom radu sa djecom ostvaruju 

27,5 sati tjedno, dok ostalo radno vrijeme koriste za pripreme i planiranje odgojno obrazovnog rada, 

vođenje pedagoške dokumentacije, stručno i individualno usavršavanje kroz radionice u prostorima 
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vrtića, suradnja s roditeljima, uređenje prostora i priprema didaktičkog materijala i ostalih poslova. 

Obračun sati rada vrši se kroz evidencijske liste za svakog odgajatelja na kraju mjesečnog razdoblja. 

Vrtić nije u sustavu PDV-a.  

ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI 

Polazišta za izradu Financijskog plana su: 

✓ Zakon o ustanovama 

✓ Zakon o proračunu 

✓ Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 

✓ Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe 

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su na temelju važeće 

ekonomske cijene te planiranom broju upisane djece. 

Financijski plan donosi Upravno vijeće Vrtića i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno 

na razini podskupine- trećoj razini, odnosno na razini skupine- drugoj razini za projekcije. Usvajanje 

financijskog plana na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje veću fleksibilnost u 

njegovom izvršavanju. 

II. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA 
Prihodi 

Za izvršenje plana i programa rada, vrtiću u 2023. godini potrebno je 318.500 eura.  Izračuni i ocjene 

potrebnih sredstava za provođenje plana i programa rada zasnivaju se na materijalnim uvjetima iz 

usvojenog Godišnjeg plana i programa rada za ped.god.2022./2023., financijskim podacima iz  2016., 

2017. ,2018.,2019., 2020., 2021. i realiziranim rashodima i prihodima za prvih 9 mjeseci 2022. godine, 

sukladno Pravilniku o radu vrtića i ostalim zakonskim propisima i općim aktima na kojima se temelji 

rad vrtića. 

Najveći dio prihoda osigurava Osnivač (208.500 eura), a isti se odnose na redovno financiranje 

(sudjelovanje u ekonomskoj cijeni vrtića), financiranje predškole te osiguranje dodatnih sredstava iznad 

standarda koji će se koristiti za financiranje plaća djelatnika u cilju održavanja predagoškog standarda. 

S obzirom na povećan broj djece u odnosu na prethodna razdoblja očekuje se 100.000,00 eura od uplata 

roditelja. Preostala planirana sredstva odnose se na: 

• uplate Ministarstva obrazovanja i sporta za nabavu didaktičkog materijala za djecu s posebnim 

potrebama i program predškole,  

• uplate Požeško-slavonske županije za troškove predškole,  

• prihode iz provođenja programa ranog učenja engleskog jezika 

• nenamjenske donacije te 

• ostale prihode. 

Rashodi 

Ukupno planirani prihodi u cijelosti su raspoređeni na rashode poslovanja. U odnosu na prethodna 

razdoblja značajno su povećani rashodi za energente (porast od 300%) te zbog otvaranja nove skupine i 

dodatnog zapošljavanja povećani su i rashodi za zaposlene. Ostali rashodi su povećani u skladu sa 

stopom inflacije, odnosno porastom cijena na tržištu. 
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Raspodjela sredstava po namjenama vidljiva je u Općem dijelu prihoda i rashoda u predloženom 

prijedlogu Financijskog plana za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

III. POSEBNI DIO 
 

Člankom 36. Zakona o proračunu (NN 144/21), Vrtić je obvezan u svom obrazloženju financijskog plana 

opisati aktivnosti i projekte zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja 

(Plan razvoja i Provedbeni program) te godišnjeg plana rada. 

Sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu 

financijskog plana rashodi planiran je program 1000- Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u okviru 

kojega su planirane dvije aktivnosti: 

✓ A100001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića 

✓ A100002 Predškola. 

✓  

A100001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića 

 

Pokazatelj rezultata Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg 

vrtića Jakšić uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje 

Financijskog plana 

Definicija Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje 

ostvarivanje osnovnih djelatnosti vrtića 

Jedinica broj djece 

Polazna vrijednost 102 

Ciljana vrijednost  2023.g.- 105 

2024. g.- 105 

2025.g.- 105 

Pokazatelj uspješnosti Financijska izvješća; Evidencija djece 

A100002 Predškola 

 

Pokazatelj rezultata Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg 

vrtića Jakšić uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje 

Financijskog plana 

Definicija Osiguranje financijskih sredstva kojima se omogućuje 

ostvarivanje programa predškole 

Jedinica broj djece 
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Polazna vrijednost 20 

Ciljana vrijednost  2023.g.- 20 

2024. g.- 20 

2025.g.- 20 

Pokazatelj uspješnosti Financijska izvješća; Evidencija djece 

 

 

 

 

  

 

 

 


