
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 601-01/22-01/6 

URBROJ: 2133/13-04-21-4  

Josipdol, 21. prosinca  2022.   

  

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

novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 30. Statuta Općine Josipdol 

(''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na 12. sjednici 

održanoj    21. prosinca 2022. godine donosi   

  

PROGRAM  

JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2023. 

GODINU 
   

1. UVOD  

 

Članak 1. 

 

(1) Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', broj 

10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) definira predškolski odgoj kao djelatnost koja obuhvaća 

programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece.  

  (2) Predškolski odgoj je sastavni dio sastava odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci, a 

obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, koji se 

ostvaruju u dječjim vrtićima te iznimno, u drugim ustanovama i udrugama.   

  (3) Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Josipdol 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 radi 

zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječji vrtić. Sve mjere vezane uz zadovoljavanje tih 

potreba utvrđuje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnom 

pedagoškom standardu.  

  (4) Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Josipdol utvrđuje se 

oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

te skrbi o djeci predškolskog odgoja dobi prema potrebama i interesima građana Općine 

Josipdol.  

  (5) Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnosti predškolskog 

odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave 

te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koje su uključena njihova 

djeca. Određeni programi kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju 

sufinanciraju se iz sredstava Državnog proračuna.  

  (6) Djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Josipdol odvijaju se u jednoj ustanovi, i to 

proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Josipdol. U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Josipdol 

provodi se: desetosatni program, poludnevni šestosatni program i program predškole za djecu 

od navršene 2. godine života do polaska u školu. U Dječjem vrtiću organizirane  su i četiri 

igraonice, folklorna, opća, engleska i sportska.  Rad vrtića odvija se na dvije lokacije: Josipdol, 

Karlovačka ulica 17 b i područno odjeljenje u Oštarijama, Oštarije 227.  



(7) U rujnu 2019. godine donesena je Odluka o formiranju odgojno obrazovne skupine 

u izdvojenom prostoru u Oštarijama za provođenje programa odgojno obrazovnog rada i 

programa predškole. Prostor je uređen i opremljen te su ishođeni svi potrebni uvjeti za rad. 

Odgojno obrazovni rad započeo je dana 11. prosinca 2019. godine i još uvijek se planira 

nastavak rada istog.   

  (8) Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, sastavljeno od 5 članova. Tri člana  

Upravnog vijeća su  predstavnici osnivača, jedan član je predstavnik odgojitelja i jedan je član 

predstavnik roditelja.  

   

2. PLANIRANA SREDSTVA  

 

Članak 2. 

  

U proračunu Općine Josipdol za 2023. godinu planirani iznos od 228.490,00 EUR za 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju raspoređuje se na sljedeći način:  

  

Redni 

broj  

NAZIV AKTIVNOSTI    Planirana sredstva (iznos 

EUR)  

   1. 

 

   2. 

REDOVNI PROGRAM    224.610,00  

PROGRAM PREDŠKOLE    3.880,00  

UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA    228.490,00 

  

 3. OPIS AKTIVNOSTI I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA  

 

Članak 3. 

 

(1) Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Josipdol financira se iz dvaju 

osnovnih izvora:   

- sredstva Proračuna Općine Josipdol  

- sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova 

djeca.  

(2) Sredstava u Proračunu Općine Josipdol u visini od 228.490,00 EUR koja su 

prikazana u prethodnoj tablici odnose se na:   

- za izdatke za djelatnike  

- za materijalne i druge troškove umanjene za sredstava ostvarena od uplate 

roditelja, te   

- za nabavu opreme i didaktičkih sredstava kojima se unapređuje predškolski 

rad.  

(3) Sredstava proračunskog korisnika u Proračunu Općine Josipdol iznose 91.100,00 

EUR te se uplaćuju u Proračun Općine Josipdol sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Josipdol za 2023. godinu.   

  

4. OSTALI PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI  

   

Članak 4. 
 

U Proračunu Općine Josipdol planirana su financijska sredstva za nabavku poklona 

djeci za  Sv. Nikolu  u iznosu od 2.700,00 EUR koji se daruju djeci s prebivalištem na 

području  Općine  Josipdol  u dobi od 1 godine starosti do četvrtog razreda osnovne škole.   

 



5. ZAVRŠNE ODREDBE  

   

Članak 5. 

 

Ovaj Program će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije'', a stupa na snagu 1. 

siječnja 2023. godine.  

  

  

                          Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                  Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

uz prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu 

 

1. Pravni temelj  

 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 49. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 30. 

Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21) kojim je 

propisana nadležnost Općinskog vijeća Općine Josipdol za donošenje ovog akta.  

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom, te svrha koja se želi 

postići 

 uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog akta pokrenut je radi utvrđivanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja za 2023. godinu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Josipdol za 2023. 

godinu. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i usvoji 

dostavljeni Prijedlog akta.  

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta, te način njihova osiguranja  
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predloženog akta nisu potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem 

  

U prilogu se dostavlja tekst Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 

2023. godinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE  

(za rok od 20 dana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 

 

Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 

provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri 

donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe 

na interese građana i pravnih osoba.  

 

Stavkom 2. propisano je da savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave provode preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog 

portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog 

dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili 

drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

  

Stavkom 3. propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna provesti 

savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se 

savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.  

 

Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu se provodi 30 dana. Iznimno rok 

može biti kraći zbog opravdanih razloga.  

 

Svrha predloženog Programa jest donošenje predmetnog općeg akta radi utvrđivanja javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu Općine Josipdol za 2023. godinu. 

 

Stoga se pristupilo izradi ovog Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 

2023. godinu.  

 

Kako bi se sve radnje mogle izvršiti u ostavljenom roku, a potrebno je prethodno provesti i 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se radi o općem aktu, potrebno je rok od 30 dana 

određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) skratiti na 20 dana, uvažavajući i druge rokove u postupku 

donošenja općih i pojedinačnih akata.  

 

Odnosno, obzirom su određeni rokovi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pa za 

dostavljanje dokumentacije članovima općinskog vijeća prije održavanje sjednice općinskog 

vijeća, zatim objave akata u službenom glasilu i njihovom stupanju na snagu, da bi se sve 

radnje mogle izvršiti u roku bilo je potrebno odrediti kraći rok od propisanog roka od 30 dana 

propisanog određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(''Narodne novine'', broj 25/13, 86/15 i 69/22). 


