
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

U POSTUPKU DONOŠENJA  
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Nositelj izrade izvješća:  

Mali Lošinj, 19. veljače 2020. 

 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji 

vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 

provedbu savjetovanja  

Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj/Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 

njime žele postići uz sažetak ključnih 

pitanja 

Razlozi zbog kojih se predlažu druge izmjene i dopune 

Pravilnika su prije svega potreba redefiniranja članka 5. 

Pravilnika koji se odnosi na osnove i mjerila za utvrđivanje 

prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić 

Cvrčak, Mali Lošinj. Promjene u Pravilniku koje se predlažu 

proizlaze iz nastalih promjena u društvenim odnosima, 

posebno u odnosu na različite statuse djece i roditelja, u 

obiteljskim, bračnim i partnerskim odnosima. Pri promjenama 

u osnovama i mjerilima vodili smo se odredbom članka 20. 

stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“10/97, 107/07,  94/13, 98/19).  

 

Nadalje, u zadnjih nekoliko godina promijenila se i situacija u 

odnosu na broj prijavljene djece na upisima. Konkretno ovu 

pedagošku godinu nije bilo neupisane djece. Međutim, ostao je 

problem upisa djece u neodgovarajuću podružnicu (objekt), što 

i dalje ne možemo u cijelosti normativno riješiti. Predloženim 

promjenama u odredbama o premještaju, pokušavamo učiniti 

određeni pozitivni pomak. Dakle, osim promjena u osnovama 

i mjerilima predlaže se i promjena u odnosu na pravo roditelja, 

već upisanog djeteta, na premještaj iz podružnice koja nije bila 

izbor roditelja u podružnicu koja je izbor roditelja utvrđen 

prilikom upisa djeteta u Vrtić. Ovo pravo bi roditelj ostvario 

temeljem Liste premještaja, kada se oslobodi mjesto u 

podružnici koja je bila izbor roditelja, a prije upisa djece s 

Popisa neupisane djece, iz redovitog upisnog postupka, 

odnosno prije upisa djece za koju su roditelji podnijeli zahtjev 

za upis tijekom pedagoške godine. Slobodno mjesto u Vrtiću 

nastaje početkom godine najčešće odustajanjem roditelja od 

upisa u Vrtić ili ispisom djeteta tijekom pedagoške godine. 

Navedena promjena je predložena jer je dio roditelja izražavao 

nezadovoljstvo upisom u drugu podružnicu. Iako smo pravo na 

premještaj definirali samim donošenjem temeljnog Pravilnika 



5. 12. 2016. kao obvezu Vrtića da omogući roditeljima izbor 

odgovarajuće podružnice u narednoj pedagoškoj godini, 

roditelji su izražavali nezadovoljstvo kroz pisane žalbe i 

prigovore. Ostale izmjene odnose se na pojašnjenja ili 

preciznije određivanje samog postojećeg teksta. 

Promjenama u osnovama i mjerilima postižu se 

adekvatniji, sveobuhvatniji kriteriji za upis u Vrtić kao i 

bolje izbalansirana mjerila. 

Odredbama vezanim uz pravo na premještaj cilj je 

omogućiti jednom dijelu roditelja premještaj u željenu 

podružnicu (objekt) i tijekom pedagoške godine, pod 

uvjetima utvrđenima člankom 33. ovog Pravilnika. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

www.dvc-mali-losinj.hr 

 

17. siječnja 2020. do 18. veljače 2020. 

 

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  
Nije bilo dostavljenih primjedbi 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  

 

 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema troškova savjetovanja 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

     

     

     

     

 


