
OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o  

nacrtu prijedloga STATUTA DJEČJEG VRTIĆA GIRICE 
Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

 Nacrt Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Girice 
 

Nositelj izrade akta/dokumenta: Dječji Vrtić Girice 
 

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići 
donošenjem akta: 

Razlog donošenja Statuta Dječjeg vrtića Girice 
je veliki broj izmjena i dopuna trenutno važećeg 

Statuta Dječjeg vrtića Girice,  uslijed čega dolazi 
do otežanog snalaženja u primjeni akta.  Člankom 
48. stavkom 4. Jedinstvenih metodološko-
nomotehničkih pravila za izradu akata koje 
donosi Hrvatski sabor propisano je da ako se 
propis mijenja, odnosno dopunjava, više puta 
potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, 
u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune.  
 
Pojedine odredbe trenutno važećeg Statuta 

Dječjeg vrtića Girice bilo je potrebno uskladiti 
sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine br 57/22) te se iz gore navedenog razloga 
pristupilo izradi novog akta. 
Cilj donošenja akta je usklađivanje sa zakonskim 
propisima.  

 

Početak savjetovanja: 9.rujan 2022.  

 

Završetak savjetovanja: 11.listopad 2022.  

Podnositelj prijedloga i mišljenja  

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne 
osobe za koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

 

 

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području 
zaštite okoliša, poduzetnici, itd.)  

 

 

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne 
osobe (kada se radi o pravnoj osobi kao podnositelju 
prijedloga i mišljenja) 

 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili 
dokumenta 

 

 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili 
dokumenta (prijedlog i mišljenje) 

 

 

 

 

 



Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

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

sudionika/ce savjetovanja, objavi na internetskoj 

stranici nadležnog tijela? 
DA NE 

Popunjeni obrazac  potrebno je dostaviti zaključno do 6. listopada 2022. na adresu elektronske pošte: 
dvgirice@gmail.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Girice, Šetalište 20. travnja 52 i 54, 51557 Cres. Kontakt 
osoba: Iva Krivičić Miočić, dipl.iur., telefon 051/571 237. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će 
razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio 
Izvješća o savjetovanju s javnošću.  

Izvješće će biti objavljeno do 20. listopada 2022. na internetskoj stranici https://www.dvgirice-cres.hr/ 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo vas da to jasno istaknete 
na predviđenom mjestu. 

 
 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tajnih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 

95/46/EZ  (SL L 119, 4.5.2016.) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili 

znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  
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