
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 
 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

ODLUKA o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika u 

cijeni programa Dječjeg vrtića Drniš 

Naziv tijela  nadležnog za 

izradu nacrta 

Grad Drniš,  Upravni odjel za gospodarstvo financije i društvene 

djelatnosti 

Razdoblje savjetovanja 

(početak i završetak) 

11. srpnja 2022. –  18. srpnja 2022.   

Obrazloženje razloga i 
ciljeva koji se žele postići 
donošenjem akta odnosno 
drugog dokumenta 

Prijedlogom ODLUKE o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 
roditelja/skrbnika u cijeni programa Dječjeg vrtića Drniš utvrđuju se 
mjerila za sudjelovanje roditelj /skrbnika u cijeni programa Dječjeg 
vrtića Drniša.  
Ekonomska cijena programa se ustvrđuje za svaku pedagošku 
godinu prije početka pedagoške godine. 
Ekonomsku cijenu ustvrđuje izvršno tijelo Grada Drniša, a na 
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Drniš. 
U predloženoj odluci roditelj/skrbnici participiraju s 35% , a osnivač 
ustanove 65%. 
Propisano je da se sufinanciranje roditelja/skrbnika dodatno 
umanjuje sukladno visini plaće u neto iznosu. 
   

Ime/naziv sudionika/ce 

savjetovanja (pojedinac, 

udruga, ustanova i sl.) koji/a 

daje svoje mišljenje i 

primjedbe na nacrt zakona, 

drugog propisa ili akta 

Ivana Tomić 

Tematsko područje i 

brojnost korisnika koje 

predstavljate, odnosno 

interes koji zastupate 

Vlastito 

Načelni komentari na 

predloženi nacrt 

Poštovani,  

Uz dužno poštovanje, smatram da je ovaj postotak 35% malo 

previsok, po njemu bi cijena vrtića bila 850kn, ako ne i više...što je 

više od 60%povećanje u odnosu na dosadašnju cijenu vrtića. A i kad 

uzmemo eventualna daljnja umanjenja, znači roditelji bi trebali 

javno iznositi iznos svojih plaća i davati nekome na uvid što je 

poslovna tajna te smatram da je to nesavjesno  tražiti od roditelja. 

Dosad je bilo bolje uređeno, svako slijedeće dijete je imalo popust.  

Doći će do ispisivanja djece iz vrtića jer je to prevelik teret 

stanovnicima... i što onda, ostalima opet duplati cijenu?  

Moj prijedlog je da taj postotak ostane isti jer ionako imamo 

inflatorna očekivanja ili da se taj postotak kroz godine povećava baš 

kao što je i padao.. 

Primjedbe, komentari i 

prijedlozi na pojedine 

članke nacrta zakona, 

 



drugog propisa ili dijelove 

akta 

Ime i prezime osobe/a koja 

je sastavljala primjedbe i 

komentare ili osobe 

ovlaštene za zastupanje 

udruge, ustanove i sl. 

Ivana Tomić 

Telefon / Mobitel  

E-mail i_tomic83@yahoo.com 

Datum dostavljanja obrasca 15.7.2022. 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac, s imenom/nazivom sudionika/ce 

savjetovanja, 

Objavi na internetskoj stranici nadležnog tijela ? 1 (DA – NE) 

Da 

 

 

Po završetku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Grad Drniš će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj 

stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za 

neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.  

 

 

 
1 U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka) SL EU L119, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet 
poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

 

 

 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava br. 1, HR-22320 DRNIŠ 

ili na e-mail marija.lovric@drnis.hr 

zaključno s datumom 18. srpnja 2022. 


