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Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne 

novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21) i Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za 2021. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 75b/20), Općinski 

načelnik Općine Josipdol dana 31. svibnja 2022. godine podnosi 
 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu 
 

I. 

 

Općina Josipdol u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika, Dječji vrtić 

Josipdol. Općina Josipdol proračunskom korisniku osigurava financijska sredstava za troškove 

plaća zaposlenika. U 2021. godini Dječji vrtić u redovnom programu imao je 17 zaposlenih. 

Redovan program Vrtića pohađalo je 92-je djece, program predškole pohađalo je 22-je djece. 

Proračunski korisnik Dječji vrtić Josipdol ukupno je ostvario 2.425.870,21 kn prihoda, a koji se 

odnose na: 

-    Prihodi iz nadležnog Proračuna Općine Josipdol u iznosu od 1.936.734,05 kn, 

-    Prihodi od uplate roditelja u iznosu od 483.590,76 kn, 

-    Ostali prihodi u iznosu od 5.545,40 kn. 

Rashodi ostvareni u iznosu od 2.518.770,12 kn od kojih je 1.735.985,94 kn financirano  iz 

proračuna Općine Josipdol, 508.829,52 kn iz vlastitih prihoda. 

U 2018. godini Dječjem vrtiću Josipdol odobren je projekt ''Odrastimo sretno u poticajnom 

okruženju''. U navedenom projektu tijekom 2021. godine  bilo je zaposleno je 4 djelatnika od kojih 

su dva djelatnika (odgojitelja predškolske djece) bila zaposlena na određeno puno radno vrijeme i 

dva djelatnika (spremačica i kuhar) na pola radnog vremena na određeno vrijeme. Program projekta 

pohađalo je 19-ero djece u novoosnovanoj protočnoj skupini. U sklopu projekta ''Odrastimo 

sretno u poticajnom okruženju'', ugovorom o djelu zaposlen je jedan psiholog i četiri suradnika u 

igraonicama i to u: folklornoj igraonici, sportskoj igraonici, općoj igraonici i engleskoj igraonici 

te je ukupno 52-je djece pohađalo programe igraonica. 

Program je završen u svibnju 2021. godine u kojoj su utrošena sredstva u iznosu od 

137.009,24 kuna. 

U prosincu 2019. godine, u Oštarijama, otvorena je područna skupina u kojoj su zaposlene 

dvije odgojiteljice na neodređeno puno radno vrijeme. Uređenje i opremanje područne skupine 

financirano je u potpunosti iz Proračuna Općine Josipdol, kao i plaće zaposlenih odgojiteljica.   

U svibnju 2021. godine u PO Oštarije otvorena je još jedna odgojno-obrazovna skupina 

djece u kojoj je zaposlena jedna odgojiteljica na neodređeno puno radno vrijeme i jedna 

odgojiteljica (nestručna osoba-učiteljica razredne nastave-defektolog) na određeno puno radno 

vrijeme vrijeme-povećani obim posla te jedna spremačica i kuhar na neodređeno puno radno 

vrijeme. U novootvorenu skupinu   upisana su djeca koja su bila na listi čekanja za upis u vrtić za 

ped. god. 2020.-2021. te djeca koja su nastavila pohađati vrtić nakon završetka projekta 

''Odrastimo sretno u poticajnom okruženju''. 

 



II.  

 

Ovo Izvješće objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''. 
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