
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 601-01/13-01/01 

URBROJ: 2125/1-04-13-18 

Gospić, 07. studenoga 2013. godine 

 

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 

 

 PREDMET: Prijedlog Mreže dječjih vrtića na 

            području Ličko-senjske županije, 

             -dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 

10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja 

(„Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10), Statut Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 

11/09, 13/09- ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst) 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje nije potrebno 

osigurati potrebna sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije. 

 

OBRAZLOŽENJE: 
 

Temeljem članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Županijska 

skupština usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije, na 

temelju planova mreže dječjih vrtića koje za svoje područje donose Gradska/Općinska vijeća. 

Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih 

vrtića i programa za djecu predškolske dobi. 

 

U dječjim vrtićima provode se organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-

obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi i izuzetno su važan dio sustava 

odgoja i obrazovanja. Stoga je važno za svaki Grad i Općinu te Županiju da se taj sustav 

sukladno zakonskim i podzakonskim aktima razvija u skladu s potrebama stanovništva. 

 

Izrada Prijedloga Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije započela je 

zahtjevom svim Gradovima i Općinama za dostavom Plana mreže dječjih vrtića za svoje 

područje. Grad Gospić i Općina Karlobag dostavili su Plan mreže dječjih vrtića donesenih na 

predstavničkim tijelima, dok su ostali Gradovi i Općine dostavili očitovanja sa prijedlozima o 

načinu zadovoljenja potreba za predškolskim odgojem na svom području (sistematizirani 

pregled dostavljene dokumentacije vidljiv je u čl. 9. Prijedloga Mreže). U skladu sa čl. 14. st. 

2. Zakona, Prijedlogom Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije utvrđeni su 

dječji vrtići na području Županije sa svim objektima u kojima se provode programi. 



 

Na području Ličko-senjske županije djeluje 7 (sedam) dječjih vrtića s pripadajućim 

područnim vrtićima čiji su osnivači Gradovi i Općine, a privatnih dječjih vrtića na području 

naše Županije nema. 

 

U postojećoj mreži dječjih vrtića nedostaje određeni broj smještajnih kapaciteta, a 

odnosi se na ispunjavanje uvjeta propisanih Državnim pedagoškim standardom (broj djece u 

odgojno-obrazovnim skupinama, broj stručnih radnika s obzirom na broj odgojno-obrazovnih 

skupina i dr). U 6 (šest) dječjih vrtića i 3 (tri) područna vrtića nema liste čekanja, dok je u DV 

„Carić“ u Novalji na listi čekanja 10-ero djece te u Područnom vrtiću „Vidra“ u Mukinjama 

na listi čekanja je 6-ero djece jasličke skupine. 

 

Nedostatak prostornih kapaciteta moguće je riješiti dogradnjom i proširenjem 

kapaciteta postojećih dječjih vrtića te izgradnjom novih dječjih vrtića. Nedostatak stručnih 

suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila), moguće 

je riješiti u skladu s odredbama čl. 31. st. 8. Državnog pedagoškog standarda, koji omogućuje 

formiranje jednog tima stručnjaka u skladu s potrebama dječjih vrtića. 

 

 Sukladno čl. 49. Zakona (članak 5. Mreže dječjih vrtića), Županijska skupština 

utvrđuje mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja na području Gradova/Općina, te je donošenje istih planirano u 

Programu rada Županijske skupštine u prvom tromjesečju 2014. godine. 

 

Sukladno Državnom pedagoškom standardu, osnivači dječjih vrtića obvezni su 

provoditi mjere, odnosno uskladiti rad dječjih vrtića sa pedagoškim standardom do kraja 

2013. godine, a nadzor nad provedbom mjera provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta. Poteškoće osnivača u usklađivanju rada dječjih vrtića sa standardima uvjetovane su 

nedostatkom financijskih sredstava, ali je iste moguće prevladati pomnim planiranjem i 

projekcijama te kandidiranjem projekata na fondove Europske unije. 
 

 Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Mreže dječjih vrtića na području Ličko-

senjske županije. 

 

 

 

PROČELNICA 

 

Valentina Bublić, mag. ing.,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA. 

URBROJ: 

Gospić, __________2013. godine 

 

 

 

 Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), a u skladu s Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10) te članka 19. i 84. 

Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09- ispravak, 21/09, 9/10 i 

22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-

senjske županije na _________ sjednici održanoj __________2013. godine, donijela je 

 

 

 

MREŽU 

dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije 
 

 

 

Članak 1. 

 

Predškolski odgoj i obrazovanje obavljaju dječji vrtići, odnosno njihove podružnice, 

koji imaju ustrojene programe izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o 

djeci u dobi od navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. 

 

 

Članak 2. 

 

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati 

o potrebama i interesima građana za realizacijom potreba predškolskog odgoja na svom 

području. 

 

 

Članak 3. 

 

 Na području Ličko-senjske županije programi predškolskog odgoja i obrazovanja 

provode se u 7 (sedam) dječjih vrtića i 4 (četiri) područna vrtića, kroz redovite i posebne 

programe, čiji su osnivači Gradovi i Općine. 

 Program predškole za djecu koja pohađaju dječji vrtić integriran je u redoviti program 

predškolskog odgoja dječjeg vrtića. 

 Na području Općine Lovinac, Donji Lapac i Vrhovine programi predškole provode se 

pri osnovnim školama na njihovom području. 

 

 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Gradovi i Općine, kao osnivači ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, obvezne 

su za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja donijeti plan mreže dječjih vrtića na svom 

području, a Županija skrbi o ravnomjernom razvoju ove djelatnosti na širem - županijskom 

području, kroz mrežu dječjih vrtića. 

 

 

 

Članak 5. 

 

Mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za svoje područje utvrđuje Županijska skupština. 

Mjerila iz st. 1. ovog članka minimalni su kriterij osnivačima ustanova za predškolski 

odgoj za izdvajanje sredstava za funkcioniranje sustava predškolskog odgoja. 

 

 

 

Članak 6. 

 

Mreža dječjih vrtića u Ličko-senjskoj županiji, uz potrebu dogradnje postojećih 

objekata te izgradnje novih, omogućiti će ravnomjerni razvoj predškolskog odgoja, odnosno 

proširenje obuhvata djece oblicima predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

 

 

Članak 7. 

 

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 

djeci provode odgojno-obrazovni radnici: odgojitelji i stručni suradnici (pedagog, psiholog 

logopoed i rehabilitator) te medicinske sestre. 

 U skladu s člankom 31. stavkom 8. Državnog pedagoškog standarda, poslove stručnih 

suradnika može provoditi jedan tim stručnjaka (za područje Grada/Općine ili Županije). 

 

 

 

Članak 8. 

 

Djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su djeca s teškoćama i darovita 

djeca i ona se po određenim propisima uključuju u redovitu i/ili posebnu odgojnu skupinu u 

dječjem vrtiću. 

Programi rada za djecu s teškoćama provode se s djecom starosne dobi od 6 mjeseci 

života do polaska u školu i to uključivanjem djece u: odgojno obrazovne skupine s redovitim 

programom te posebnim programom (izradom individualnih planova rada s djecom koja 

iskazuju posebne potrebe). 

 

 

 

 

Članak 9. 
 

U nastavku daje se Mreža dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije: 

 



R.

br. 

GRAD/ 

OPĆINA 

DJEČIJI VRTIĆI (DV)/ 

PODRUČNI VRTIĆI 

(PV) 

BROJ 

KORISNIKA* 
OSNIVAČ 

PLAN 

DOGRADNJE/IZGRADNJE 

1. Gospić 

DV „Pahuljica“, 

Žabička ulica 30, Gospić 
268 

Grad Gospić 

 

ne 

DV „Pahuljica, PV u 

Ličkom Osiku, Riječka bb, 

Lički Osik 
24 ne 

2. Karlobag 

DV „Pahuljica“, PV u 

Karlobagu, Bana Ivana 

Karlovića bb, Karlobag 15 

da 
Općina Karlobag planira 

izgradnju novog objekta dječjeg 

vrtića na lokaciji Pričac 

3. Perušić 
DV „Pahuljica“, PV u 

Perušiću, Hrvatske mladeži 

bb, Perušić 
18 ne 

4. Otočac 
DV „Ciciban“, 

I. B. Mažuranić 3,Otočac 
83 Grad Otočac 

da 
s ciljem povećanja kapaciteta 

planira se dogradnja objekta, 

izrađena je projektna dokum. 

5. Senj 
DV „Travica“, 

M. C. Nehajeva 1, Senj 
113 Grad Senj ne 

6. Novalja 
DV „Carić“, 

Zeleni put bb, Novalja 
101 Grad Novalja ne 

7. Brinje 
DV „Tratinčica“, 

P. M. Mesića bb, Brinje 
23 Općina Brinje ne 

8. 
Plitvička 

Jezera 

DV „Slapić“, 

Hrvatske mladeži 3, 

Korenica 
47 

Općina 

Plitvička 

Jezera 

ne 

DV „Slapić“, PV „Vidra“ 

Mukinje bb, Mukinje 
37 

da 

planira se osigurati novi 

prostor dječjeg vrtića 

9. Udbina 
DV „Medo“, 

Trg Sv. Lucije 4, Udbina  
19 Općina Udbina ne 

10. 
Donji 

Lapac 
/ / / 

ne 

postoji objekt dječjeg vrtića u 

kojemu udruge organiziraju dječje 

radionice i igraonice 

11. Lovinac / / / 

da 

planira se izrada projektne 

dokumentacije za izgradnju 

objekta dječjeg vrtića 
12. Vrhovine / / / ne 

 UKUPNO  748   
*Izvor: Dječji vrtići, listopad 2013. god. 

 

Članak 10. 

 Ova Mreža dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a objavit će se u 

„Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije  

 

PREDSJEDNIK 

mr. sc. Darko Milinović, dr. med. 

 

 

 

 
 



Ž U P A N 
KLASA: 601-01/13-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-13-01 
Gospić,  13. studenoga  2013. godine 
 
 
 
 

 Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

 

ZZ   AA   KK   LL   JJ   UU   ČČ   AA   KK   

  

        

  

 Utvrđujem prijedlog Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije i 

isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 
 

 

    ŽŽ UU PP AA NN       
          

                 Milan Kolić,v.r. 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


