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Naziv dokumenta o kojem se provodi  
internetsko savjetovanje 
 

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o socijalnoj skrbi 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta  
GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA 

 

KLUB VIJEĆNIKA AKCIJE MLADIH 

Razdoblje internetskog savjetovanja 6. svibnja do 4. lipnja 2022. godine 

Ime i prezime osobe, odnosno naziv predstavnika 
zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, 
primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt  

Doris Bailo 
 

Predsjednica Udruge Cukrići Zadar 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

50 obitelji, 181 član Udruge 

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s 
obrazloženjem 

Članak 6. stavak 7. pravo na uslugu pomoći i 
njege u kući – molimo da se obrati pozornost na 
navedenu stavku s obzirom da smo upoznati sa 
slučajem obitelji iz Udruge kojoj je bilo uskraćeno 
pravo na uslugu pomoći i njege u kući zbog 
needuciranosti stručne službe.  
Molimo edukaciju i reedukaciju stručne službe. 
 

Članak 20. stavak a – molimo precizirati  
 

Članak 20. stavak d – molimo precizirati 

Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke predloženog 
nacrta s obrazloženjem 

Članak 28. molimo izbaciti stavak 3. i nadodati 
djecu s teškoćama u razvoju i pratnju kao i osobe 
s invaliditetom i pratnju (Registar osoba s 
invaliditetom).  
Molimo da se slijedi primjer Jadrolinije (iskaznice 
za osobe s invaliditetom) kojim su obuhvaćena i 
djeca s teškoćama I i II stupnja, te III i IV kao i 
osobe s invaliditetom.  
 

Članak 29. stavak 4. izbaciti i navesti djecu s 
teškoćama i osobe s invaliditetom koje su u 
Registru, kao i njihove pratnje 
 

Članak 45. stavak 3. – čija je to greška ? 
Korisnika ? 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja 
zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za kontakt 

Doris Bailo 
 

udruga.cukrici@gmail.com 
 

Datum dostavljanja 04.06.2022. 

Jeste li suglasni da se podaci iz ovog obrasca s 
imenom/nazivom sudionika savjetovanja, objavi na web 
stranici Grada Zadra? 

Da 


