
- P R I J E D L O G – 

 

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

(„Narodne Novine“ broj 10/97, 107/7, 94/13. i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 

____ sjednici održanoj ________ 2021. godine, donijelo je  

 

P L A N 

mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača  

I. UVOD 

Članak 1. 

 Planom mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Plan) 

utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, 

objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže 

dječjih vrtića na području općine Pitomača.  

 

Članak 2. 

Općina Pitomača ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta 

za djecu s područja općine Pitomača u ustanovama predškolskog odgoja i financiranjem 

ekonomske cijene redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno 

planiranim sredstvima u Proračunu Općine Pitomača, za tekuću godinu. 

 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 

Članak 3. 

Na području općine Pitomača djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja provodi  

predškolska ustanova Dječji vrtić „Potočnica“. 

Mrežu dječjih vrtića na području općine Pitomača čine: 

 

NAZIV ADRESA OSNIVAČ SMJEŠTAJNI KAPACITET 

Dječji vrtić 

„Potočnica“ 

Pitomača, Trg 

kralja Tomislava 

12/1 

Općina 

Pitomača 

jaslička skupina – 36 djece 

vrtička skupina – 130 djece 

Područni odjel 

Stari Gradac 

Stari Gradac, 

Matije Gupca 1 

Općina 

Pitomača 

jaslička skupina – 12 djece  

vrtička skupina – 40 djece  

 

 

Članak 4. 

Mreža dječjih vrtića Općine može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u 

postojećem objektu Dječjeg vrtića, otvaranjem novih područnih objekata, izvojenih lokacija u 

skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od 

strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

 

 

 

 



Članak 5. 

 U slučaju dodatne potrebe smještajnih kapaciteta za djecu jasličke i vrtičke dobi, 

moguća je dogradnja postojećeg objekta kao i prenamjena građevina u skladu s zakonskim 

propisima. 

Na području općine Pitomača mogu se osnivati odnosno graditi novi objekti predškolskog 

odgoja u skladu s prostorno – planskom dokumentacijom Općine Pitomača. 

  

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA 

 

Članak 6. 

Općina Pitomača u svom Proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske 

cijene programa Dječjeg vrtića „Potočnica“. Sredstva se planiraju u Proračunu Općine 

Pitomača za tekuću godinu. 

 Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom. 

 

 

       IV. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 7. 

Ovaj Plan će se dostaviti Virovitičko - podravskoj županiji, a u svrhu usklađivanja 

Plana mreža dječjih vrtića na njenom području.  

 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Plana mreže 

dječjih vrtića na području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/07). 

 

Članak 9. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 

 

KLASA: 601-01/21-01/05 

URBROJ:  2189/16-21-1 

Pitomača, _______ 2021.  

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                              PREDSJEDNIK: 

Rikard Bakan, mag.oec. 
 


