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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA RODITELJE ČIJA DJECA NE POHAĐAJU  
PREDŠKOLSKE PROGRAME 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta i provedbu 
savjetovanja 

Općina Pićan 

Svrha dokumenta 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane 
pomoći za roditelje čija djeca nisu upisana u programe pravnih ili fizičkih 
osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: novčana 
pomoć), koju osigurava Općina Pićan u skladu sa svojom pronatalitetnom 
politikom. 
Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s 
predloženim prijedlogom Odluke, te dobivanje mišljenja, primjedbi i 
prijedloga. 

Tko je bio uključen u 
postupak izrade odnosno u 
rad stručne radne skupine 
za izradu nacrta? 

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pićan. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama  
ili na drugi odgovarajući 
način? 

Da, na internetskim stranicama tijela nadležnog za izradu nacrta:  
https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-novcanoj-pomoci-za-
roditelje-cija-djeca-ne-pohadaju-predskolske-programe/  

Vrijeme trajanja 
savjetovanja 

Savjetovanje je trajalo od 21. siječnja do 20. veljače 2022.g. 

Obrazloženje za 
savjetovanja koja traju 
kraće od 30 dana 

/ 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetskog savjetovanja zaprimljena pristigla su dva obrasca sa 
prijedlozima, sadržani u privitku ovog Izvješća. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva. 

Tko je i kada izradio 
izvješće o provedenom 
savjetovanju? 

Ime i prezime: Datum: 

Martina Bilić 05.04.2022. godine 
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PREGLED PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA PRIHVAĆENIH/NEPRIHVAĆENIH/PRIMLJENIH NA ZNANJE 

Red. 

br. 

Sudionik 

savjetovanja 

Članak ili drugi dio 

nacrta na koji se 

odnosi 

prijedlog/primjedba 

Tekst zaprimljenog 

prijedloga/ 

primjedbe 

Status prijedloga/ 

primjedbe 

(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s obrazloženjem) 

1.   

Primjedba na čl. 4. 

odnosno čl. 7. st. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedba i mišljenje 

na čl. 5. 

Djeca koja polaze samo 

obavezni dio programa 

predškole (250 odnosno 

150 sati) upisuju se u isti 

one godine u kojoj kreću 

u školu, odnosno u 

veljači iste godine u kojoj 

će u rujnu započeti 

školsku naobrazbu. 

Predlažem da se da za 

svih uključi prestanak 

korištenja posljednjeg 

dana u mjesecu u kojem 

je dijete upisano u 

program pravnih ili 

fizičkih osoba za 

predškolski odgoj i 

obrazovanje. 

 

Novčana pomoć bi se 

trebala isplaćivati svih 12 

mjeseci. Jer i vrtić radi 

svih 12 mjeseci. Iznos bi 

mogao biti veći. 

Odgovor: Primjedbe se ne 

prihvaćaju. 

S obzirom na ograničena 

novčana sredstva u 

Proračunu Općine Pićan, 

nije moguće odobravati 

dodatna sredstva za isplatu 

novčanih pomoći temeljem 

ove Odluke.  

 

2.  
Anastazija 

Težak 

Primjedba na čl. 4. 

odnosno na čl. 7. 

Djeca koja polaze samo 

obavezni dio 

predškolskih sati (250 

sati odnosno 120 sati) 

upisuju se u predškolski 

program u veljači iste 

godine u kojoj u rujnu 

kreću u školu. Smatram 

da bi bilo pošteno da se 

za tu djecu ukine 

naknada dok su u 

Odgovor: Primjedbe se ne 

prihvaćaju. 

S obzirom na ograničena 

novčana sredstva u 

Proračunu Općine Pićan, 

nije moguće odobravati 

dodatna sredstva za isplatu 

novčanih pomoći temeljem 

ove Odluke.  



obveznom programu a 

nastavi nakon odrađenih 

sati po zakonskoj obvezi. 

Također primjedba na 

čl.5 vrtić radi 12 mjeseci 

u godini , sukladno tome 

smatram da se i novčana 

pomoć za djecu koja ne 

idu u vrtić treba 

isplaćivati svih 12 

mjeseci u godinu do 

polaska djeteta u školu. 

Naknada bi mogla biti 

veća pogotovo u 

trenutnoj situaciji kada 

svi troškovi od režijskih 

do prehrane abnormalno 

poskupljuju. 

 

 

 


