
 

 

 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 “Radost” Zadar 

 

 

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 djece od 12 mjeseci do polaska u 

osnovnu školu), te mogućnost davanja 

prijedloga te eventualno prihvaćanje istih 

(mišljenja, primjedbi i prijedloga). 

Jeli Prijedlog bio pobjavljen 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 28. travnja do 

31. svibnja 2022. godine. Prijedlog je 

objavljen na www.radost-zadar.hr 

http://www.radost-zadar.hr/


 

Ako nije, zašto? 

 

 

/ 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Udruga za autizam Zadar 

Građanska inicijativa “Pomozimo djeci s 

invaliditetom” 

Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih 

roditelja – Cukrići Zadar 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za neprihvaćanje 

 

 

 

Prihvaćaju se primjedbe Udruge za autizam 

Zadar, Građanske inicijative “Pomozimo djeci 

s invaliditetom”, Udruge djece oboljele od 

dijabetesa i njihovih roditelja – Cukrići Zadar 

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 se sastoji od 15 članova, 

od koji 5 članova imenuje ravnatelj/ica DV 

Radost, 5 članova ravnatelj/ica DV Sunca i 5 

članova radnatelj/ica DV Latica. 

Povjerenstvo nije formirano kako bi se 

preglasavalo nego dogovorom i suradnjom 

iznašlo za dijete najprimjereniju potporu 

odnosno odgojno-obrazovnu skupinu, 

program i ustanovu. 

 

Obrazloženja 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 koju donosi 

Gradonačelnik Grada Zadra za svaku 

pedagošku godinu. Ista će biti objavljena uz 

objavu upisa. 

♦ na članak 13. 

Sva priložena dokumentacija korisnika ide u 

svrhu definiranja najprimjerenije potpore u 

interesu djeteta. Mogućnost konzultacije sa 

vanjskim stručnjacima odnosi se na relevante 

stručnjake i stručna tijela koja prate dijete. 

♦ na članak 14. 

Primjereni program odgoja i obrazovanja 

definira se putem priložene dokumentacije kao 

i provođenjem inicijalnog razgovora s 

roditeljima i djetetom kada se provodi 

opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja 

uz nazočnost roditelja. 

------------------------------------------------------- 

Obrazloženja na primjedbe Građanska 

inicjative “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), a ne na Prijedlog Pravilnika o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga. 

Sve tri ustanove imaju inkluzivne skupine. 

------------------------------------------------------- 



Obrazloženja na primjedbe Udruge djece 

oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja 

♦ na članak 14. Stavak 4. 

Ovisno o vrsti poteškoće u inicijalnom 

razgovoru sudjelovat će najmanje dva člana 

povjernstva, od kojih je jedan stručnjak 

edukacijsko rehabilitacijskog profila. 

♦ na članak 9.  

Riječ je o zakonima kojima se regulira 

dobrobit djece rane i predškolske dobi. 

♦ na članak 2. Odluke  

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. 

♦ na članak 13. 

Primjereni program odgoja i obrazovanja 

definira se putem priložene dokumentacije kao 

i provođenjem inicijalnog razgovora s 

roditeljima i djetetom kada se provodi 

opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja 

uz nazočnost roditelja. Mogućnost 

konzultacije sa vanjskim stručnjacima odnosi 

se na relevante stručnjake i stručna tijela koja 

prate dijete. 

♦ na članak 14.  

Ovisno o vrsti poteškoće u inicijalnom 

razgovoru sudjelovat će najmanje dva člana 

povjernstva, od kojih je jedan stručnjak 

edukacijsko rehabilitacijskog profila. Nijedan 



zakon ili pravilnik ne reguliraju vrijeme 

trajanja inicijalnog razgovora.  

Odgojno-obrazovni djelatnici permanentno se 

stručno usavršavaju. 

♦ na članak 22. 

Članak 22. stavak 1. alineja 2. obvezuje vrtić 

da prati dijete u razvoju te redovito izvješćuje 

Korisnika usluga, a isto tako članak 3. stavak 

1. alineja 2. Ugovora o uslugama 

predškolskog odgoja glasi: 

Davatelj usluga se obvezuje: 

- kontinuirano pratiti razvoj djeteta i 

obavijestiti roditelje o uočenim problemima ili 

teškoćama kod djeteta. 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 

dodatne financijske troškove 

 

 

 

 


