
 Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 
županije“ br. 25/09 i 12/13), na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, Gradsko vijeće Grada 
Ogulina, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o utvrñivanju Plana mreže dječjih vrti ća 

na području Grada Ogulina  
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Ogulina donosi Plan mreže dječjih vrtića na 
području Grada Ogulina. 
 

Članak 2. 
 
 Planom mreže dječjih vrtića utvrñuje se obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja na 
području Grada Ogulina kao rezultat usuglašavanja potreba grañana i materijalnih mogućnosti 
Grada, u vidu planiranog obuhvata djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u 
predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin. 
 

Članak 3. 
 

 Grad Ogulin sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
kao osnivač Dječjeg vrtića „Bistrac“ u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog. 
 

Članak 4. 
 
 Mreža dječjih vrtića Grada Ogulina može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od 
strane svih zakonom utvrñenih osnivača.  
 

Članak 5. 
 
 Plan mreže dječjih vrtića sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrñivanju Plana mreže 
dječjih vrtića na području Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj  19/06) 
 
Klasa:  023-01/13-01/ 
Urbroj: 2133/02-03-13-1 
Ogulin,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća 
 
 __________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. 
 



 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 

uz prijedlog Odluke o utvrñivanju Plana mreže dječjih vrti ća 
na području Grada Ogulina  

 
 
 
 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 
107/07 i 94/13) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan mreže vrtića na 
svom području kao izraz potrebe roditelja – korisnika usluga i jedinice lokalne samouprave. 
 
 Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih 
vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima.
 Ovim Planom omogućuje se roditeljima djece predškolske dobi zadovoljavanje osnovnih 
potreba za smještajem djece u predškolskoj ustanovi na području Grada Ogulina kroz raznolike 
programe odgojno obrazovnog rada. 
 
 Dječji vrti ć „Bistrac“ provodi redoviti 10 satni program rada u 5 odgojnih skupina djece 
vrtićke dobi te 1 skupinu djece u jaslicama s ukupno upisanih 140 djece.  Programom predškole 
obuhvaćeno je 110 djece, a englesku igraonicu pohaña 20  te opću igraonicu 90 djece. 
  
 Za provedbu Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Ogulina. 
 
 
 Pročelnica 
 Upravnog odjela za financije, 
 upravu i samoupravu 
 
 _______________________ 
 Božica Cindrić, dipl. oec. 


