
Temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Grada Križevaca, KLASA: 601-01/19-
01/0017, URBROJ: 2137/02-02/1-19-1, od 17. srpnja 2019. godine, Upravni odjel za odgoj, 
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam objavljuje 

POZIV
ZA ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI 

RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA 

I.
Predmet Poziva je iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja 
i obrazovanja, i to za izvođenje programa jaslica na području Grada Križevaca, a upućen je 
svim zainteresiranim ustanovama, trgovačkim društvima, obrtima i udrugama. 

II.
Sustav odgoja i obrazovanja igra ključnu ulogu u osposobljavanju pojedinaca za suživot u 
društvu i preuzimanje društvenih uloga na učinkovit i odgovoran način. Uočena situacija na 
području Grada Križevaca upućuje na zaključak kako je interes roditelja za upis u jaslički 
program ove godine povećan, pa se slično može očekivati u sljedećim godinama, a u četiri 
predškolske odgojno-obrazovne ustanove koje djeluju na području Grada Križevaca više 
nema prostora za formiranje dodatnih odgojnih skupina, zbog čega određeni broj djece 
jasličke dobi ostaje neupisan, i uskraćen za sudjelovanje u ovom tipu odgoja i obrazovanja. 
Na području Grada Križevaca djeluju 4 predškolske odgojno-obrazovne ustanove/dječja 
vrtića (jedan kojemu je osnivač Grad: Dječji vrtić Križevci, i tri privatna: Dječji vrtić „Čarobna 
šuma“, Dječji vrtić sv. Josipa i Dječji vrtić „Zraka sunca“). 
Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se i u Centru za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju (osnivač Centra je Grad Križevci), za djecu s teškoćama u 
razvoju. 

III.
Iz gradskog proračuna programi privatnih dječjih vrtića sufinanciraju se kroz subvencioniranje 
cijene smještaja djece s prebivalištem na području Grada Križevaca, i to: u iznosu 820,00 
kuna po djetetu u vrtiću koji nema jasličke skupine (Dječji vrtić sv. Josipa); odnosno: u iznosu 
od 920,00 kuna po djetetu za dječje vrtiće koji imaju jasličke skupine (Dječji vrtić „Čarobna 
šuma“ i Dječji vrtić „Zraka sunca“). 
Roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Križevci za 10-satni program Dječjeg vrtića Križevci – 
od prve godine djetetova života do polaska u školu – za prvo dijete plaćaju 610,00 kuna, 
odnosno 40% ekonomske cijene. Cijena usluge koju roditelji-korisnici tog vrtića plaćaju za 
drugo upisano dijete iznosi 80% od cijene vrtića koju plaćaju za prvo dijete, dok su za svako 
daljnje dijete (ako najmanje 3 djece polazi vrtić istovremeno) oslobođeni plaćanja cijene 
usluga.

IV.
U prioritetu 2. Ulaganje u znanje i zapošljavanje, mjeri 2.1. (Unaprjeđenje predškolskog, 
osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja) Strategije razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. 
(2020.), planiran je „projekt 32 – Obnova infrastrukture dječjih vrtića“, s utvrđenim ciljevima: 
održavanje i podizanje standarda po pitanju infrastrukture u dječjim vrtićima, i očekivanim 
rezultatima: povećan broj djece koja pohađaju dječje vrtiće, povećani standardi kvalitete i 
sigurnosti u dječjim vrtićima, povećan broj obitelji s malom djecom na području Grada. 



V.
Nastavno na izneseno, Grad Križevci objavljuje ovaj Poziv u svrhu ispitivanja interesa 
subjekata za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 40 
djece od 1. do 3. godine života, odnosno za izvođenje programa jaslica, kao i očekivanja 
potencijalnih prijavitelja od Grada Križevaca za sufinanciranje edukacija, zakupa 
prostora/zemljišta i dr., a sve ponajprije s ciljem pridonošenja povećanju broja djece koja 
pohađaju jaslički program.

Grad će za svako upisano dijete u svojem Proračunu planirati po 920,00 kuna.

VI.
Na ovaj Poziv svoj iskaz interesa mogu dostaviti ustanove, trgovačka društva, obrti i udruge, 
kojima je u temeljnom aktu upisana djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zainteresirani prijavitelji svoj iskaz interesa dostavljaju uz ispunjeni Obrazac koji se nalazi u 
prilogu Poziva, do 20. rujna 2019. godine, na adresu elektroničke pošte 
drustvene@krizevci.hr, ili u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni 
naziv  i  adresu  prijavitelja  s  naznakom „Iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Križevaca“ poštom ili neposredno 
dostavom na adresu:

Grad Križevci

Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12

48260 Križevci

VII.
Dostavljeni iskazi interesa služe za utvrđivanje popisa zainteresiranih subjekata za 
obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada 
Križevaca, i prikupljanje podataka za potrebe javnog natječaja za prikupljanje ponuda za 
obavljanje te djelatnosti, te ne obvezuju Grad Križevce niti zainteresirane subjekte na 
preuzimanje ikakvih obveza. 

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji  mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte 
drustvene@krizevci.hr. 

Križevci, 18. srpnja 2019. g.

              
 

KLASA: 601-01/19-01/0017
URBROJ: 2137/02-02/1-19-2
U Križevcima, 18. srpnja 2019.

PROČELNIK
Sandro Novosel
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