
 

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97., 

107/07. i 94/13.) i članka 30. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj  09/13) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 13.   sjednici održanoj dana 13. 

prosinca  2014. godine, donosi 

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI 

 

I. UVODNE ODREDBE 
Članak 1. 

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Gundinci ( u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se 

ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi. 

 

Članak 2. 

 

Općina Gundinci 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 ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za 

djecu s područja Općine Gundinci u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranja 

ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića. 

 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 
Članak 3. 

 

Na području Općine Gundinci djelatnost predškolskog odgoja obavljat će Dječji vrtić Ivana Brlić-

Mažuranić Slavonski Brod, iz Slavonskog Broda, Naselja A. Hebranga bb, kojem je osnivač Grad 

Slavonski Brod, a koji djeluje u objektu zgrade Osnovne škole Augusta Šenoe iz Gundinaca, 

Stjepana Radića 3.  

 

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Gundinci čine: 

 

Dječji vrtić Adresa Smještajni kapacitet 

Dječji vrtić 

Ivana Brlić-Mažuranić 

Naselje Andrije 

Hebranga bb, 

35000 Sl.Brod 

Osnovna škola 

"Augusta Šenoe" 

Stjepana Radića 3, 

35222 Gundinci 

25 djece  

 

 

Članak 4. 

 

Mreža dječjih vrtića Općine Gundinci može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata u 

skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od 

strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Općina Gundinci može preuzeti obvezu 

sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što uđu u Plan mreže dječjih vrtića Općine. 



 

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA 
 

Članak 5. 

 

 Općina Gundinci, sukladno članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i 

članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira dječji 

vrtić Ivana Brlić-Mažuranić osiguranjem sredstava u svom Proračunu. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića 

na području Brodsko-posavske županije. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Brodsko-

posavske županije. 

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 
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Gundinci, 13. prosinca 2014.g         Ivan Kokanović 

  


