
 

 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.10/09, 09/10, 05/11, 03/13, 08/13), 

Općinsko vijeće Općine Promina na 20. sjednici, održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, 

donijelo je  

 

PLAN MREŽE 

PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA 

 

Članak 1. 

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Promina (u daljnjem tekstu: Plan 

mreže) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost 

predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području 

Općine Promina. 

 

Članak 2. 

 

Donošenjem Plana mreže Općina Promina ostvaruje pravo i obvezu odlučivanja o 

potrebama i interesima građana na svom području. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 

kapaciteta za djecu s područja Općine Promina u ustanovama predškolskog odgoja i 

sufinanciranjem ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u 

Proračunu Općine Promina za tekuću godinu. 

 

Članak 3. 

 

Na području Općine Promina djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja 

Dječji vrtić Drniš – Područni odjel Oklaj, na adresi Oklaj, Put kroz Oklaj 77, u prostorijama 

osnovne škole. 

Osnivač vrtića je Grad Drniš. 

U vrtiću se ostvaruje redoviti petosatni program za jednu odgojnu skupinu djece od 

navršene tri godine do polaska u školu, kao i program predškole. 

Program sufinancira Općina Promina godišnjim iznosom od 120.000,00 kn. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Plan mreže može se izmijeniti u slučaju osnivanja novog vrtića ili prestanka rada 

područnog odjela Dječjeg vrtića Drniš. 

Osim objekta dječjeg vrtića navedenog u članku 3. ovog Plana mreže, na području 

Općine Promina planira se uključivanje postojećeg objekta Doma kulture, na kojem postoji 
mogućnost prenamjene građevine, za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planom Općine. 

 

Članak 5. 

 

Općina Promina, vodeći računa o potrebama stanovnika Općine i zadovoljavanju 

načela dostupnosti, planira tijekom 2017. god. osnovati vrtić sa sjedištem u Oklaju, u skladu 

sa zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, u kojem slučaju može raskinuti sporazum o 

sufinanciranju Dječjeg vrtića Drniš, Područnog odjela u Oklaju.  

 



Članak 6. 

 

Općina za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o sufinanciranju/financiranju 

djelatnosti dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke, ovisno o potrebama stanovnika i 

mogućnostima financiranja iz Proračuna Općine. 

Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Općine 

utvrđuje osnivač svojim aktom u skladu sa čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97, 107/07 i 94/13 ) i prema iskazanim potrebama. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Plan dostavlja se Šibensko-kninskoj županiji radi utvrđivanja mreže ustanova 

predškolskog odgoja i obrazovanja na području Šibensko-kninske županije. 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

KLASA: 601-01/16-01/1 

URBROJ: 2182/09-16-1 

Oklaj,  22. prosinca 2016. 

 

OPĆINA PROMINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

         PREDSJEDNIK  

           Danijel Džapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazloženje  

 

Mreža dječjih vrtića predstavlja pregled ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja 

kao i osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom mreže 

utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na 

područjima za koji se mreža utvrđuje, s objektima u kojima se provode programi. 

Plan mreže dječjih vrtića na svom području donosi predstavničko tijelo JLS, a 

usklađivanje razvoja mreže dječjih vrtića, prema planovima gradova i općina na svom 

području, provodi predstavničko tijelo Županije. Plan treba udovoljavati zahtjevima 

dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osiguravati 

zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

na području JLS. 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom 

standardu, Plan mreže je moguće proširiti ukoliko osnivač dječjeg vrtića ima potrebu širenja 

svoje djelatnosti odnosno otvaranje novih područnih objekata. 

Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Promina u 2017. god. proizlazi 

iz potreba stanovnika Općine za smještajem djece u ustanove predškolskog odgoja, a rezultat 

je materijalnih mogućnosti kojima Općina raspolaže. 

Do osnivanja vrtića od strane Općine, temeljem sporazuma između Općine, Grada 

Drniša i Dječjeg vrtića Drniš Općina će sufinancirati djelatnost dječjeg vrtića Drniš, 

Područnog odjela Oklaj, čiji je osnivač Grad Drniš. 

Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač svojim 

aktom u skladu sa čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», 

br. 10/97, 107/07 i 94/13 ). 

 

 

 


