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                                                                 GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 
                  Dječjeg vrtića Pahuljica 
                  - 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 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), u 

privitku Vam dostavljam prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica, na razmatranje i donošenje. 

Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) statut dječjeg vrtića donosi 

upravno vijeće dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača.  

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine donio je Zakon 

o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine” br. 57/22) te je Ustanova bila u obvezi uskladiti svoj Statut i druge opće 

akte sa predmetnim Zakonom. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica je dana 22.07.2022. godine donijelo 

prijedlog novog Statuta na koji traži prethodnu suglasnost osnivača. 

S ciljem povećanja obuhvata djece rane i predškolske dobi zadnjim 

zakonskim izmjenama dodatno se propisuje obveznost organiziranja predškolskog 

odgoja i obrazovanja u jedinicama lokalne samouprave ili suorganizaciji sa 

susjednim jedinicama lokalne samouprave. Kako bi se učinkovitije udovoljilo 

zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa za djecu rane 

i predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima, predlaže se da 



ministar nadležan za obrazovanje odlukom donosi nacionalnu mrežu dječjih vrtića 

koja do sada nije postojala. 

 

 Uz navedeno, omogućuje se i izvođenje većeg broja kraćih programa koji će 

djeci omogućiti kvalitetniji odgoj i obrazovanje u skladu sa sposobnostima, 

mogućnostima, interesima i potrebama djece rane i predškolske dobi. 

 

Nadalje, donesenim zakonskim izmjenama izmijenile su se odredbe Zakona 

koje propisuju pravo upisa svakog djeteta u dječji vrtić ili školsku ustanovu u kojoj 

se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kao i obveza uključivanja svakog 

djeteta u sustav predškolskog odgoja koje ima obvezu pohađanja predškole, a 

iznimno, u ustanovama u kojima nema dovoljno mjesta za upis sve djece propisuju 

se i jedinstveni kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu u dječji vrtić kojima je 

osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republika 

Hrvatska, na način da prednost pri upisu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće 

godine navrše četiri godine života, a nakon toga djeca roditelja invalida 

Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena 

roditelja, djeca s teškoćama u razvoju koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz 

sustava socijalne skrbi, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, 

djeca osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, djeca u udomiteljskim obiteljima, 

djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja primatelja zajamčene 

minimalne naknade. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić 

propisuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom. Ovakvim odredbama omogućava se 

jednako pravo na upis u dječji vrtić te mogućnost duže uključenosti u sustav 

predškolskog odgoja djeci prije polaska u školu kao i pomoć, potpora i lakša 

zapošljivost roditelja djece rane i predškolske dobi. 

 
Radi omogućavanja, da svako dijete dobije pomoć i potporu u skladu s njegovim 

razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, izmjenama Zakona propisuje 

se da pri upisu djeteta u dječji vrtić stručno povjerenstvo dječjeg vrtića provodi 

razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i 

komuniciranja uz nazočnost roditelja.  

 

Isto tako, dodaje se odredba u Zakon temeljem koje stručno povjerenstvo 

dječjeg vrtića donosi prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s 

redovitim ili posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju koja imaju nalaz 



i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi, djece sa zdravstvenim 

teškoćama i neurološkim oštećenjima kao i djece koja pri upisu imaju priložene 

preporuke stručnjaka. 

 

Također, s ciljem stvaranja dostatnih kadrovskih uvjeta u predškolskom odgoju i 

obrazovanju, zadnjim zakonskim izmjenama i dopunama, propisuje se mogućnost 

zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja za izvođenje programa predškole ne 

samo u školskim ustanovama, već i dječjim vrtićima uz obvezu stjecanja 

kvalifikacije za odgojitelja. Isto tako, omogućava se zapošljavanje trećeg odgojitelja 

ili pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, kao i stručnih komunikacijskih 

posrednika u ustanovama koje provode rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

Omogućuje se da se u ime osnivača u upravno vijeće dječjega vrtića imenuje osoba 

koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na 

kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, ali ne može biti radnik dječjeg vrtića u 

kojem se imenuje za člana upravnog vijeća. 

 

Izmjenom Zakona, dodatno se naglašava obveza jedinica lokalne samouprave da se 

brinu o potrebama djece i roditelja za smještajem u dječji vrtić te da na svom 

području osnivaju dječje vrtiće ili programe ranog i predškolskog odgoja pri 

osnovnim školama ili da u dogovoru sa susjednim jedinicama lokalne samouprave 

osigura smještaj svoj djeci koja žele pohađati dječji vrtić ili neki od programa ranog i 

predškolskog odgoja. 

 

Novim odredbama o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za 

ravnatelja predškolske ustanove uz već propisanu razinu VI, odnosno VŠS dodaje 

se razina obrazovanja potrebna za radno mjesto ravnatelja dječjeg vrtića jer je 

trajanje studija ranog i predškolskog odgoja produljeno na pet godina te je u 

sustavu sve više odgojitelja s visokom stručnom spremom te se omogućuje 

obavljanje poslova ravnatelja u punome radnom vremenu. Ujedno, osobama 

imenovanim za ravnatelja dječjeg vrtića koje su prije imenovanja 

imale ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog 

suradnika, nakon isteka mandata osigurava se mogućnost povratka na prethodno 

radno mjesto, ali najdulje do isteka dva uzastopna mandata.  

 



Prije izmjena i dopuna Zakona bilo je propisano, da se ravnatelj dječjeg vrtića 

imenuje na mandat od četiri godine te kako za ravnatelja dječjeg vrtića može biti 

imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima 

najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Međutim, nije 

bilo propisano moraju li se poslovi ravnatelja dječjeg vrtića obavljati u punome 

radnom vremenu ili se mogu obavljati i u nepunome radnom vremenu. Zadnjim 

zakonskim izmjenama, propisano je imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića na vrijeme 

od pet godina, razdoblje na koje se imenuju i ravnatelji školskih ustanova, kao i 

propisivanje uvjeta za ravnatelja dječjih vrtića i vršitelja dužnosti ravnatelja, a 

također se omogućava obavljanja poslova ravnatelja u punome radnom vremenu. 

 

U važećem Zakonu, prije ovih zadnjih izmjena i dopuna, nije bila propisana ni 

mogućnost angažiranja trećeg odgojitelja ili pomoćnika za djecu s teškoćama u 

razvoju i stručnog komunikacijskog posrednika u dječjem vrtiću, već je Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe propisana mogućnost 

zapošljavanja trećeg odgojitelja. Stoga su ovim zadnjim zakonskim izmjenama i 

dopunama usvojene odredbe kojima se propisuju načini uključivanja navedenih 

radnika u rad s djecom s teškoćama, kao i mogućnost zapošljavanja pomoćnika za 

djecu s teškoćama u razvoju i stručnog komunikacijskog posrednika, a na temelju 

procjene stručnog tima. 

 

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se osiguravanje sredstava u državnom 

proračunu koja su neophodna za završetak investicija financiranih iz projekata 

Europske unije za izgradnju dječjih vrtića kojima je osnivač jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, a koji se nalaze na područjima s najlošijim 

indeksom razvijenosti kao i sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je 

osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju mjerila i 

kriterija koje uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. 

 

Zbog lakšeg postupka upisa u dječji vrtić, osigurana je mogućnost elektroničkog 

upisa djece tijekom cijele vertikale obrazovanja, od vrtića do fakulteta. Uređen je i 

način vođenja zajedničkoga elektroničkog upisnika predškolskih ustanova pri 

ministarstvu nadležnom za obrazovanje, odnosno način vođenja evidencija, rokovi 

unosa podataka, kao i potreba zaštite podataka od zlouporabe, uništenja, gubitka, 

neovlaštenih promjena ili pristupa, u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje 

zaštita osobnih podataka, kao i vođenje podataka za pojedinačnu ustanovu. 



Slijedom prethodno navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića 

donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

Pahuljica.  

 

S poštovanjem, 
 
 

 
                                                                        GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
                                                                                
             Karlo Starčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 41. 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 prethodne suglasnosti na  

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica 
 
 

I. 

 Ovom se Odlukom daje prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg 
vrtića Pahuljica, KLASA: 011-03/22-01/01, URBROJ: 2125-1-16-02-22-1, 
donesenog 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”. 
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG  VIJEĆA 
     GRADA GOSPIĆA 

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