
 

 

 OBRAZAC   

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

 

 

Naziv dokumenta 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga 

Naziv tijela javne vlasti 

nadležnog za izradu nacrta 

        

Dječji vrtić Latica   

 

 

Svrha dokumenta 

 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću  o  prijedlogu Pravilnika o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga 

 

 

Cilj provođenja savjetovanja 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću jest upoznavanje javnosti s novim 

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga (roditelja/skrbnika djece od 

3 godine do polaska u osnovnu školu), te mogućnost 

davanja prijedloga te eventualno prihvaćanje istih 

(mišljenja, primjedbi i prijedloga). 

Je li Prijedlog bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na drugi 

odgovarajući način? 

 

Ako jeste, kada je prijedlog objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

 

DA 

 

 

Javno savjetovanje trajalo je od 29. travnja do 31. 

svibnja 2022. godine. Prijedlog je objavljen na  

www.dv-latica.hr 

 

http://www.dv-latica.hr/


 

Ako nije, zašto? 

 

 / 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

- Udruga za autizam Zadar 

- Građanska inicijativa „Pomozimo djeci s          

invaliditetom” 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

Primjedbe koje su prihvaćene                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za neprihvaćanje 

 

 

 

 

Prihvaćaju se primjedbe Udruge za autizam Zadar i 

Građanske inicijative “Pomozimo djeci s 

invaliditetom” koje se odnose na članak 11. stavak 

1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga te će glasiti kako slijedi: 

„Povjerenstvo za upis sastoji se od 15 članova, od 

kojih 5 članova imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića 

„Radost“, 5 članova ravnatelj Dječjeg vrtića „Sunce“ 

i 5 članova ravnatelj Dječjeg vrtića Latica.“  

(Povjerenstvo je usmjereno dogovoru i suradnji u 

pronalaženju najprimjerenije potpore djetetu, 

odnosno odgojno-obrazovne skupine, programa i 

ustanove koja može osigurati potrebne uvjete). 

 

.................................................................................... 

Obrazloženje na primjedbe Udruge za autizam Zadar 

♦ na Članak 9. 

Primjedba se odnosi na Odluku Gradonačelnika o 

načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

dječje vrtiće Grada Zadra od 28. travnja 2022. 

godine (klasa: 601-01/22-01/05, urbroj: 2198/01-2-

22-2), a ne na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.   

Odluka je poseban dokument koji donosi 

Gradonačelnik Grada Zadra za svaku pedagošku 

godinu. Ista će biti objavljena uz objavu upisa. 

(isto i na primjedbe na Članak 2. Odluke) 

♦ na Članak 12. stavak 3. 

Sve tri ustanove su sudjelovale u izradi Pravilnika s 

ciljem zajedničkog pronalaženja najboljih uvjeta za 

svako dijete. 



Povjerenstvo nema za cilj nadglasavanje, ono je 

usmjereno zajedničkom dogovoru i suradnji u 

pronalaženju najprimjerenije potpore djetetu, 

odnosno odgojno-obrazovne skupine, programa i 

ustanove koja može osigurati potrebne uvjete. 

♦ na Članak 13. 

Sva priložena dokumentacija koristi se u svrhu 

definiranja najprimjerenije potpore u interesu djeteta 

kao i mogućnost konzultacija sa vanjskim 

stručnjacima.  

♦ na Članak 14. 

Ne radi se o dijagnostičkom postupku već o susretu s 

korisnicima zbog prikupljanja relevantnih podataka 

potrebnih za upis, opažanju djeteta i razmjene 

informacija.  

..................................................................................... 

Obrazloženje na primjedbe Građanska inicijative 

“Pomozimo djeci s invaliditetom” 

♦ Načelne primjedbe se većim dijelom odnose na 

Odluku Gradonačelnika o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra 

od 28. travnja 2022. godine (klasa: 601-01/22-01/05, 

urbroj: 2198/01-2-22-2)  uz primjedbu na sastav  

povjerenstva za upis iz prijedloga Pravilnika o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, 

koja je prihvaćena. 

Sve tri ustanove imaju inkluzivne skupine i 

sudjelovale su u izradi Pravilnika s ciljem 

zajedničkog pronalaženja najboljih uvjeta za svako 

dijete.  

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 

 

 

 


