
                                                                                                                                                                                                         
GRAD BUZET 

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

17. rujna 2021.-17. listopada 2021. 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 
 

Predstavnici javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljene su četiri primjedbe/očitovanja. Tri primjedbe dostavljene su od 
strane fizičkih osoba koje su se na obrascu izjasnile da ne žele da se njihovi obrasci javno objave stoga ih donosimo u 
prijepisu. Od navedene tri primjedbe jedna je dostavljena od strane fizičke osobe koja nema prebivalište na području 
Grada Buzeta te ista nije uzeta u razmatranje obzirom je prebivalište djeteta osnovni uvjet za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje. 
Četvrta primjedba dostavljena je od strane obrta „Čudesna šuma“ koji pruža uslugu djelatnosti dadilja na području Grada 
Buzeta. 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih primjedbi/prijedloga s analizom. 
Primjedbe fizičke osobe 1.: 
1.Smatram da bilo koje dijete neovisno o dobi ima pravo na izbor da pohađa gradski ili privatni vrtić. Mi kao roditelji 
odnosno građani grada neovisno o tome jednako plaćamo poreze i doprinose Gradu Buzetu od kojih se isplaćuju troškovi 
vrtića „Grdelin“ bez obzira da li naše dijete pohađa isti ili ne. Pa zašto se ne bi sufinancirao i privatan vrtić na jednak način 
jer govori se o izboru i pravima djece koja moraju biti ista.  
Odluka koja je predmet savjetovanja ne odnosi se na uvjete sufinanciranja usluga privatnog vrtića obzirom da takve 
ustanove na području Grada Buzeta nema, već je predmet savjetovanja pružanje usluge dadilja. Funkcioniranje dječjih 
vrtića koji su javne ustanove i u njima se djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javna služba, a kojima osnivači mogu 
biti fizičke osobe ili JLS, regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, dok je djelatnost dadilja posebna 
djelatnost regulirana Zakonom o dadiljama. Osiguravanje predškolskog odgoja i osiguravanje sredstava za rad vrtić 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


(ustanova) kojima je grad osnivač zakonska je obveza JLS i iz proračuna se za ovu djelatnost izdvajaju značajna sredstva (u 
buzetski je vrtić u novoj pedagoškoj godini uključeno 227 djece). Za razliku od vrtića, jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilja na području svoje jedinice sukladno svojim 
programima. Sufinanciranje djelatnosti dadilja nova je aktivnost za koju se u Proračunu Grada Buzeta od 2020. godine 
planiraju i osiguravaju sredstva. Visina iznosa utvrđena je sukladno proračunskim mogućnostima. Primjedba se ne prihvaća. 
2.Smatram da se sufinanciranje ne smije odnositi samo na djecu rođenu od 1. rujna nadalje već na svu djecu koja pohađaju 
vrtić te ne bi se trebalo pravo ostvarivati  prema starosti . Jer mi smo zbog vaše prošle odluke izgubili cijelu prvu godinu 
sufinanciranja, te nikada nismo na to imali pravo. 
Odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja koja je donijeta 2020. godine bilo je predviđeno i zamišljeno da se usluga 
dadilja sufinancira kao nova aktivnost iz gradskog proračuna prvenstveno kako bi se roditeljima čija djeca nisu bila 
primljena u vrtić (a nalazili su se na Listi čekanja) osiguralo sufinanciranje ovog novog oblika usluge koja se otvorila kao 
mogućnost roditeljima na području Grada Buzeta. Dogradnjom dječjeg vrtića osigurani su uvjeti za prihvat u ustanovu 
(vrtić) sve djece koja navršavaju godinu dana do 31.8.  Budući da na listi čekanja nije ostalo više djece,  predložene su 
izmjene predmetne Odluke kako bi se omogućilo pružanje usluge za djecu koja nisu imala uvjete podnijeti zahtjev za prihvat 
u vrtić jer navršavaju godinu dana nakon 31. 8. Osnovnom Odlukom kao ni izmjenama nije predviđeno sufinanciranje djece 
starijeg uzrasta za koju nije ni podnijet zahtjev za korištenjem usluga gradskog vrtića. Odluka da se dijete ne upiše u gradski 
vrtić i ima uslugu koju pruža obrtnik a ne gradska ustanova, prvenstveno je osobni odabir roditelja. Uslugu dadilje roditelji, 
za razliku od vrtića, mogu koristiti do 14. godine djetetova života. Primjedba se ne prihvaća. 
3.Smatramo da se mora izmijeniti iznos sufinanciranja. Zašto se djetetu u gradski vrtić uplaćuje iznos od 1.800,00 kn dok se 
u drugi vrtić uplaćuje samo 1.000,00 kn. Smatramo da sva djeca imaju ista prava, te zašto se radi ta razlika, odnosno time 
se samo povećava rad na crno u Buzetu a zna se da se po stanovima čuva po 10-ero djece svi zatvoreni po cijele dane, 
umjesto da se omogući svoj djeci da idu u „pristojan“ vrtić ukoliko nema mjesta u gradskom vrtiću, neovisno o dobi djeteta, 
gdje se sa njima radi po svim traženim normama i standardima, a i da se roditeljima kojima je ionako teško u ovim teškim 
uvjetima omogućuju jednaka prava, odnosno iznos sufinanciranja kao i svoj djeci u gradskom vrtiću kao što je to uređeno 
u drugim gradovima.  
Usluga dadilje i organizirana djelatnost predškolskog odgoja nisu istovjetne usluge. Visina iznosa sufinanciranja kao i broj 
djece koja se sufinanciraju u okviru djelatnosti dadilje uvjetovani su proračunskim mogućnostima. U navedenoj visini (od 
po 1.000,00 kn mjesečno) sufinanciran je do sada i boravak djece u vrtićima drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom 
mreže dječjih vrtića. Primjedba se ne prihvaća. 

 Primjedba fizičke osobe br.2.  
Sufinanciranje boravka djeteta kroz cijeli period boravka u igraonici i/u drugim oblicima dadiljanja . U članku 3. izostavljeni 
su slučajevi djece s autoimunim bolestima koje djecu ograničavaju u kontaktu s većim brojem djece  



Svi uvjeti boravka djece u vrtićima (od broja djece u vrtićkim skupinama,  pa sve do stručnih službi) određeni su Državnim 
pedagoškim standardom. Buzetski vrtić ima zaposlenu medicinsku voditeljicu na pola radnog vremena, a za svako dijete 
kojem je utvrđena teškoća od strane nadležnih službi, osigurava se i dodatnog pomoćnika/asistenta za vrijeme boravka 
djeteta u vrtiću. Ukoliko postoji, svaka se specifična potreba dodatno razmatra i nastoji riješiti u okviru ustanove i nadležnih 
službi. U novonastalim okolnostima izazvanim pandemijom covid-19 i u samom vrtiću nema miješanja djece iz različitih 
skupina, te su i ovdje kontakti ograničeni unutar skupina. Ukoliko bi postojala navedena specifična potreba, potrebno bi 
bilo mišljenje struke (liječnika/ specijalista) predstavlja li kontakt s 11 djece u obrtu ili s 11, 15 ili više u vrtiću (ovisno o 
uzrastu djeteta) razliku zbog koje bi se prvenstvo trebalo dati privatnoj usluzi. Primjedba se ne prihvaća. 
 
Primjedbe Obrta za čuvanje djece „Čudesna šuma“ 
1.S obzirom na Zakon o dadiljama i broju djece koju obrt može primiti  (maksimalno 12 djece) smatram da sufinanciranje 
ne bi trebalo biti ograničeno na petero djece kao i do sada. 
Broj djece koja se sufinanciraju u okviru djelatnosti dadilje uvjetovan je trenutnim proračunskim mogućnostima Grada 
Buzeta. Primjedba se ne prihvaća. 
2.Smatram da bi se trebala sufinancirati sva djeca u obrtu. Promjenom ove Odluke da se sufinanciraju djeca koja su tek 1.9. 
navršila godinu dana , djeca koja su polaznici obrta od prošle godine nisu mogla koristiti sufinanciranje zbog prošle Odluke, 
a također nisu imali prava upisa u gradski vrtić jer na upisima za 2020./21. nisu imali uvjete tj.godinu dana. Također 
smatram da bi djeca koja su sufinancirana i odbila su prijelaz u gradski vrtić te im je zbog toga ukinuto sufinanciranje 
trebala imati pravo na nastavak sufinanciranja jer su tako oslobodili mjesto nekome drugome na listi čekanja. 
 Tijekom prošle pedagoške godine  2020./21.  nakon stavljanja u funkciju novog dijela vrtića roditelji su imali mogućnost 
upisa u gradski vrtić. Odluka da dijete ostane i dalje korisnik obrta/usluge dadilje i nakon novog natječaja za upis djece 
osobni je izbor i odluka roditelja. Primjedba se ne prihvaća. 
U gradskom vrtiću ove godine nema Liste čekanja. 
3.Visina sufinanciranja ne bi se trebala bitno razlikovati od sufinanciranja u gradskom vrtiću jer se time potiče rad na crno. 
Visina iznosa sufinanciranja utvrđena je sukladno proračunskim mogućnostima. Primjedba se ne prihvaća. 

 

Koordinator savjetovanja: Elena Grah Ciliga 
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