
 
Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 

10/97, 107/07) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine 
donijelo je 
 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba u predškolskom odgoju  

i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu 
 
 
 

Članak 1. 
 

U skladu s Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi Grad Gospić ima pravo i obvezu 
odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem  
programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi. 

 
 Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način 
zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe o skrbi djece predškolske 
dobi (dalje u tekstu: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima stanovnika s područja Grada 
Gospića. 
 
 Program javnih potreba utvrđuje se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i 
dosada donesenim provedbenim propisima. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, 
djelatnost predškolskog odgoja sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe. Program se pretežno 
financira sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja 
u cijeni programa predškolskog odgoja u koji su uključena njihova djeca. 
 
 Program predškole sufinancira se i iz sredstava Državnog proračuna. 
 Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršene jedne godine života do polaska 
u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama  i potrebama djeteta. 
Dječji vrtić Pahuljica u Gospiću dopunjava obiteljski odgoj te uspostavlja suradnju s roditeljima.  
 
 Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi u navedenom vrtiću ostvaruju se:  

- programi redovite njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
djece, 

- primarni program njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
opsega 1 odgojne skupine sa 4-ero djece, 

- program predškole za djecu koja nisu pohađala redoviti vrtićki program, 
- športski program, 
- vjerski program, 
- program ranog učenja engleskog jezika. 

 
Redoviti cjelodnevni (10-satni) program u petodnevnom radnom tjednu temeljni je program 

Dječjeg vrtića Pahuljica jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja koji čine većinu korisnika 
usluga, a planira se obuhvat 265 djece u 13 odgojnih skupina od kojih 62 jasličke  i 203 vrtićke dobi. 
 
  U 13 odgojnih skupina provodi se 10-satni program, dok se u dvije odgojne skupine provodi 5 
satni program s tim da je jedna odgojna skupina za djecu s teškoćama u razvoju.  
 
 U Dječjem vrtiću Pahuljica formirano je 15 odgojnih skupina primarnog programa s 290 djece i 
tri odgojne skupine predškole sa 66 djece. Dvije odgojne skupine predškole u Gospiću sa  44 djece i 
jedna odgojna skupina na Ličkom Osiku sa 22 djece.  

Ukupno 18 odgojnih skupina, od čega u Ličkom Osiku jedna odgojna skupina primarnog 
programa (10-satnog) i jedna odgojna skupina predškole sa obuhvatom 22 djeteta u predškoli i 21 u 
primarnom (10 satnom) programu. 
 
 Program predškole u trajanju od 250-300 sati planira se za 66-ero djece koja u 2013. godini 
polaze osnovnu školu, a ne koriste redoviti program predškolskog odgoja. 



 
 

Članak 2. 
 

 Djelatnost predškolskog odgoja financira se iz dvaju osnovnih izvora: 
 
- iz sredstava Proračuna Grada Gospića, 
- sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca. 
 

U 2013. godini Proračunom Grada Gospića osiguravaju se sredstva u iznosu od  5.316.440,00 
kn za sljedeće aktivnosti: 

 
 

Redovni rashodi primarnog programa 5.054.450,00
Opremanje vrtića 53.000,00 
Predškola 122.490,00
Izrada zaštitne ograde 86.500,00
UKUPNO:                                                                        5.316.440,00kn
                                        

 
   U 2013. godini participacija roditelja planira se u iznosu od 1.780.000,00 kn.                   

 
 

Članak 3. 
 

Sredstva iz Proračuna Grada Gospića koristit će se za realizaciju navedenih Programa. 
 

Dječji vrtić Pahuljica je odgovoran za namjensku realizaciju sredstava. 
 

Dječji vrtić Pahuljica dužan je Gradu Gospiću podnijeti izvješće o svom godišnjem poslovanju, sa 
strukturom svih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini. 

 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje se od 01. siječnja 
2013. godine. 
 
KLASA: 402-04/12-01/72 
URBROJ: 2125/01-01-12-03 
Gospić, 19. prosinca 2012. godine 
 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                     GRADA GOSPIĆA 

 
                    Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


