GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
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Cilj i glavne teme
savjetovanja

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je

Nacrt Prijedloga
Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Biograd"
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
- članak 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj
10/97, 107/07 i 94/13) propisuje da način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić
utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.
- članak 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), kojim su
određene ovlasti Gradskoga vijeća Grada Biograda na Moru da donosi opće i druge akte
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA
Grad Biograd na Moru kao osnivač Dječjeg vrtića Biograd sukladno zakonskoj obvezi donio
je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Biograd“ („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/15).
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj
10/97, 107/07 i 94/13) određeno je da prednost pri upisu u dječje vrtiće koji su u vlasništvu
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu imaju djeca
roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje i više djece, djeca
zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u
udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji
primaju doplatak za djecu.
Navedena Odluka primjenjivala se zajedno sa drugim obvezujućim aktima prilikom upisa
djece u Dječji vrtić „Biograd“, ali je tijekom godina povećan broj zahtjeva za upis djece
rezultirao potrebom da se odrede kategorije koje će ostvarivati prednost pri upisu, a sve
sukladno važećem Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru. Posebno ističemo da se člankom 2. predmetnog
Prijedloga odluke predlaže da pravo upisa u Dječji vrtić „Biograd“ Biograd na Moru kojega
je osnivač Grad Biograd na Moru imaju djeca, sa prebivalištem na području Grada Biograda,
od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, umjesto od navršenih 18 mjeseci
do polaska u osnovnu školu kako je to utvrđeno trenutno važećom Odlukom.
U suradnji sa stručnom službom Dječjeg vrtića „Biograd“ izrađen je prijedlog nove Odluke, a
koji je prijedlog razmatralo i Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru na
20. sjednici održanoj 13. svibnja 2019. godine.
svibanj 2019. godine
Nacrt Prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
"Biograd" objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja
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Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 21. svibnja 2019. do 29.
svibnja 2019. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.

Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

30. svibnja 2019. godine

KLASA: 008-01/18-01/07
URBROJ: 2198/16-03/9-19-32

Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

