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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

     

Predmet:Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o  
unutarnjemustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 
  - 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 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić. 
 
 
Pravna osnova 

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“br. 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19, 57/22). 
 
 
Razlozi za donošenje akta 
 

Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju 
(„Narodne novine“ br. 57/22) koji u članku 29. predviđa da su dječji vrtići, ustanove i druge 
pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja dužne uskladiti svoje 
statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja 
na snagu. 

S obzirom na promjene unutarnjeg ustrojstva odnosno uvjeta i stručne spreme 
ravnatelja, odgojitelja, te uvođenje u rad učitelja i pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili 
stručno - komunikacijskog posrednika postoji obveza usklađenja Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica s navedenim Zakonom. 
 
 
SADRŽAJ PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA 
 

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica 
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odnose se na izmjene vezane uz zaposlenike vrtića, a temeljene na odredbama članaka 24., 24a, 
25., 26., 27., 28., 29., i 30. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje („Narodne novine“br. 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)i to na pripravnike, zatim na stručno usavršavanje i 
napredovanje u položajna zvanja, prijem učitelja u radni odnos u slučaju da se na natječaj ne javi 
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja, pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju, odnosno, 
stručnog komunikacijskog posrednika, te na nazive radnih mjesta, uvjete za obavljanje poslova 
radnih mjesta i opis poslova. 

 
1. Pripravnici (članak 27.) 

Ovim člankom propisano je da rok od godine dana u slučaju privremene nesposobnosti 
pripravnika za rad,korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za 
onoliko vremena koliko je trajala njegova privremena nesposobnost za rad, odnosno korištenje 
rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, a kada pripravnik nije mogao pristupiti 
polaganju ispita zbog izvanrednih okolnosti koje su uzrokovale odgodu propisanog roka za 
polaganje ispita, do prvog roka određenog za polaganje stručnog ispita. 

2. Stručno usavršavanje i napredovanje u položajna zvanja (članak 31.) 

Ovom odredbom predviđeno je da pored odgojitelja i stručnih suradnika i ravnatelji su 
obvezni se stručno usavršavati. 

Pored navedenog odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima se u slučaju 
privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili posvojiteljskog 
dopusta ili mirovanja radnog odnosa produljuje rok na koji su izabrani u odgovarajuće zvanje za 
onoliko vremena koliko je trajala privremena odsutnost s rada. 

3. Učitelj (članak 35.) 

Navedenom odredbom pravilnika predviđeno je zaposlenje učitelja u slučaju da se na 
natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja u skladu sa Zakonom o predškolskom 
odgoju i obrazovanju.  

Također tom odredbom su navedeni uvjeti koje učitelj mora zadovoljiti. 
Ako učitelj ne stekne kvalifikaciju odgojitelja u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog 
odnosa prestaje mu radni odnos. 
 
4. Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni  komunikacijski posrednik (članak 
36.) 

Ovom odredbom  u odgojno – obrazovni proces i rad s djecom rane i predškolske dobi 
uvodi se pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručno komunikacijski posrednik. 
U skladu s potrebama djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnoj skupini uz suglasnost 
izvršnog tijela osnivača dječjeg vrtića, može raditi treći odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu s 
teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik. 

Prije donošenja odluke o potrebi zapošljavanja, roditelj je dužan dostaviti nalaz i 
mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja ili drugog nadležnog tijela o postojanju teškoće u 
razvoju djeteta. 

Nadalje pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik 
nije samostalni nositelj odgojno-obrazovne djelatnosti. 
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Navedenom odredbom je predviđeno da sredstva za financiranje pomoćnika za djecu s 
teškoćama u razvoju te stručnog komunikacijskog posrednika osiguravaju se u proračunu Grada 
Gospića. 

Načine uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika za 
djecu s teškoćama u razvoju te stručnog komunikacijskog posrednika, kao i postupak radi 
ostvarivanja prava djece s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika za djecu s teškoćama u 
razvoju te stručnih komunikacijskih posrednika pravilnikom propisuje ministar nadležan za 
obrazovanje. 

5. Nazivi radnih mjesta, uvjeti za obavljanje poslova radnih mjesta i opis poslova (članci 
38.-57.) 

U nazivima radnih mjesta te uvjetima za obavljanje poslova radnih mjesta mijenjaju se 
uvjeti za ravnatelja koji su opisani i Statutom te uvjeti za odgojitelja. 

U članku 39. Pravilnika dodaje se radno mjesto - psiholog. 

U članku 56. Pravilnika dodaje se radno mjesto - pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili 
stručno komunikacijski posrednik. 

U članku 57. Pravilnika dodaje se - stručnjak zaštite na radu. 

 
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta 
 

Za provođenje predložene Odluke nije potrebno planirati sredstva u proračunu Grada 
Gospića. 
 

Temeljem članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“br. 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) propisano da upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 
osnivača dječjeg vrtića donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada kao i statut 
dječjeg vrtića.  

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić dostavilo je ovom 
javno pravnom tijelu prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te se 
predlažeGradskom vijeću Grada Gospića davanje prethodne suglasnosti.  

 
S poštovanjem,  
 

 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 Karlo Starčević, v.r. 
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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 – p.t., 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 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  
načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 

 

  

I 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić, koji je donesen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. 
listopada 2022.  godine (KLASA: 011-03/22-02/03, URBROJ:2125-1-16-02-22-1). 

  

   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. 

 
 

 


