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           GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 

Predmet: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  Dječjeg  
                    vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i  
                    obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023. 
  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“  br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) dostavljamo Vam Prijedlog Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu 
redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj 
godini 2022./2023. na razmatranje i donošenje. 

PRAVNA OSNOVA:  

- Članak 35. stavak 1, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
Novine“br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)  

- članak 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) 
 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Člankom 35. stavkom 1., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
Novine“br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) propisano je da Upravno vijeće kao upravno 
tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama odlučuje o upisu djece i mjerilima 
upisa uz suglasnost osnivača. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica 22. srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o vrstama i 
opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u 
pedagoškoj godini 2022./2023. te sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
zahtijeva suglasnost predstavničkog tijela. Povjerenstvo za prijem djece rane i predškolske dobi 
u programe vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. u razdoblju od 16. lipnja 2022. do 24. lipnja 
2022. godine zaprimilo je ukupno 117 novopridošlih zahtjeva za upis djece od čega je 85 
zahtjeva riješeno pozitivno.  Sukladno navedenom u pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će 
se : 



1. a) 10-satni redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i   
     unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece predškolske dobi opsega 19                            
odgojnih skupina sa 345 djece, 

        b) 5-satni  redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i 
unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi opsega 1  odgojne 
skupine sa 16-ero djece, 

       c) 5- satni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i  
unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi s teškoćama u 
razvoju opsega 1 odgojne skupine s jednim djetetom, 

2. Program predškole u trajanju 270 nastavnih sati s obuhvatom sve djece dorasle za upis u 
osnovnu školu. 

Navedeni opseg programa Dječji vrtić Pahuljica realizirat će sa 64 zaposlenika te 5 zaposlenika u 
nepunom radnom vremenu u okviru projekta  „Sretni mališani“  koji se provodi u Dječjem vrtiću.  

Navedeni programi izvodit će se u skladu s Programskim osnovama izdanim od Ministarstva 
prosvjete i sporta i važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i 
naobrazbe Republike Hrvatske („Narodne novine“ 63/08, 90/10).  

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

Za provođenje predložene Odluke osigurana su sredstva u proračunu Grada Gospića. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Odluke o 

davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu 
redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj 
godini 2022./2023.  

S poštovanjem, 
 

        

        GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

            Karlo Starčević 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
Novine„ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni 
tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
_____________________2022.godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj 
godini 2022./2023. 

I 

Daje se suglasnost na Odluku  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i 
opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada 
Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023. KLASA:007-04/22-02/18, URBROJ: 2125-1-
16-02-22-7, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica, dana 
22. srpnja 2022. godine. 

II 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u “Službenom vjesniku Grada 
Gospića”. 

 
KLASA:  
URBROJ:  
Gospić, _____________2022. godine 
 

         PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                      GRADA GOSPIĆA 

                                                                                                        Ana – Marija Zdunić mag.iur, v.r. 


