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PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 35. i 37. Zakon o dadiljama (NN RH 37/13) (u daljnjem 
tekstu: Zakon), čl. 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - 
pročišćeni tekst i 1/14) i Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN RH33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) Gradsko vijeće Grada 
Čakovca, na svojoj __ sjednici održanoj  ___      donijelo je 

 

Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 
djelatnosti dadilja te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje. 

Članak 2. 

Grad Čakovec sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na području 
Grada Čakovca, na osnovi broja djece sa područja Grada Čakovca koje se nalaze na 
čuvanju u obrtu, kojemu je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje. 

 
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 
1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom domaćinstvu imaju 

prebivalište na području Grada Čakovca, 
2. djeci s boravištem na području Grada Čakovca ako se radi o djeci 

smještenoj u udomiteljskoj obitelji koja ima prebivalište na područja Grada Čakovca 
3. čiji skrbnici s kojima žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na 

području Grada Čakovca 
4. djeci s prebivalištem na području Grada Čakovca iz jednoroditeljskih obitelji 

ukoliko roditelj s kojim dijete  živi u zajedničkom kućanstvu ima prebivalište na 
području Grada Čakovca 

5. ukoliko zbog specifičnih potreba oba zaposlena roditelja ili skrbnika sa 
područja Grada Čakovca (noćni rad, smjenski rad i sl.) nije moguće smjestiti dijete u 
ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Čakovca. Pritom se 
ne misli na specifične želje zaposlenih roditelja. 

Nadležni Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove, Odsjek 
za društvene poslove zadržava pravo izvršiti kontrolu upisnih lista predškolskih 
ustanova na području Grada Čakovca kako bi se utvrdila opravdanost za 
sufinanciranjem djeteta kroz djelatnost dadilja. 

Opravdanost zahtjeva za sufinanciranjem djeteta kroz djelatnost dadilje odnosi 
se na nemogućnost upisa djece u predškolske ustanove na području Grada Čakovca 
zbog ograničenih smještajnih mogućnosti ili razloga navedenih u ovom članku. 

Grad Čakovec će sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi. Djeca koja ostvaruju pravo na sufinanciranje su djeca u dobi od 
navršenih šest (6) mjeseci do navršenih četiri (4) godine starosti, a nisu ostvarili 
pravo na upis u predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Čakovec. 

Broj djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje utvrđuje se Zakonom i ovom 
Odlukom. 

 
 



Članak 3. 
 
Grad Čakovec će sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi iz članka 2. stavka 5. ove Odluke u iznosu od 500,00 kuna po 
djetetu mjesečno.   

S obrtima registiranima za djelatnost dadilja Grad Čakovec će sklopiti ugovore 
o sufinanciranju. Obrtnik iz članka 2. stavak 1. ove Odluke dostavlja u Upravni odjel 
iz članka 2. stavak 3 ove Odluke račun za stvarno obavljenu uslugu za prethodni 
mjesec uz dostavu evidencije prisutne djece.  

Obrtnik iz članka 2. stavak 1. ove Odluke koji ostvari pravo na sufinanciranje, 
obvezan je Gradu Čakovcu dostaviti dokumentaciju o stručnom nadzoru koje 
provode ovlaštene osobe. 
Sufinanciranje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke obustaviti će se bez odgode 
ukoliko obrtnik iz članka 2. stavka 1. ove Odluke ne ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti dadilje sukladno Zakonu. 

Članak 4. 
 

Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja 
registriranih na području Grada Čakovca provodi Upravni odjel iz članka 2. stavak 3. 
ove Odluke, temeljem zahtjeva obrtnika za dobivanje suglasnosti o sufinanciranju uz 
priložene dokumente: 

1. rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti 
dadilje, 

 2.  preslik ovjerenih i potpisanih ugovora sklopljenih s roditeljima, skrbnicima 
ili udomiteljima kojima se pružaju usluge,  

3.  dokaz o prebivalištu roditelja, skrbnika ili udomitelja, ne stariji od 30 dana, 
4. dokaz o zaposlenju za roditelje ili skrbnike - potvrda ili elektronički zapis 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ili 
skrbnika, 

5. dokaze koji potvrđuju opravdanost zahtjeva za sufinanciranje sukladno 
članku 2. stavak 2. točka 5. ove Odluke. 

 
Članak 5. 

 
Za sufinanciranje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke moraju biti zadovoljeni 

uvjeti iz prethodnog članka ove Odluke.  
Za svako novo upisano dijete sukladno Zakonu, potrebno je dostaviti 

dokumentaciju iz prethodnog članka ove Odluke pod točkama 2., 3., 4. i 5. 
 

Članak 6. 
 

Upravni odjel iz članka 3. ove Odluke dostavit će do kraja veljače tekuće 
godine Ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku obavijesti o provedbi mjera 
usmjerenih potporama obavljanju djelatnosti dadilje za prethodnu godinu. 

 
 

 
 
 



Članak 7. 
 

Obrti iz članka 2. ove Odluke obvezni su upravnom odjelu iz članka 2. stavak 
3. ove Odluke jednom godišnje dostavljati financijsko izvješće o utrošenim 
sredstvima koja su dostavljena iz Proračuna u svrhu sufinanciranja djelatnosti dadilje. 

Grad Čakovec zadržava pravo neizdavanja suglasnosti za sufinanciranje 
troškova djelatnosti dadilja kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu 
Grada Čakovca, a zahtjev se razmatra ponovno po osiguravanju sredstava za tu 
namjenu. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Čakovca. 
 

 
KLASA:021-05/15-01/88 
URBROJ:2109/02-06-15-03 
Čakovec, __________ 2015. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Jurica Horvat, v.r. 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Sukladno članku 37. Zakona o dadiljama jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilja.  

Grad Čakovec do sada nije imao potrebu donositi Odluku o sufinanciranju 
djelatnosti dadilja, jer nije bilo zahtjeva za sufinanciranjem takve vrste obrta. 

U travnju 2015., dostavljen je zahtjev za sufinanciranjem obrta za čuvanje 
djece.  

Provedena je analiza potrebe za sufinanciranjem djelatnosti dadilje. Analizom 
koja je provedena u predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca, utvrđeno 
je postojanje lista čekanja na redovan upis u vrtiće. Prema prijedlogu Odluke, pravo 
na sufinanciranje ostvaruju roditelji s područja Grada Čakovca, koji iz opravdanog 
razloga nisu u mogućnosti upisati dijete u predškolske ustanove na području Grada 
Čakovca (u Odluci su navedeni mogući, opravdani razlozi). U prilogu je dostavljena 
tablica s podacima o broju djece koja se nisu uspjela upisati u predškolske ustanove 
na području Grada Čakovca i podatak o broju djece čiji roditelji imaju opravdan razlog 
biti mogući korisnici djelatnosti dadilje. 

U prijedlogu Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada 
Čakovca utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje obavljanja 
djelatnosti dadilja fizičkim osobama koji obavljaju djelatnost dadilje kao obrtnici na 
području Grada Čakovca.  

        LISTE ČEKANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
    



(na dan 28.05.2015.) 

        PREDŠKOLSKA USTANOVA ŽIBEKI ( Dr. V.Žganca 27, Čakovec) 
     

        godište broj djece razlog čekanja (upisati samo broj djece) 
    djece       
    na listi ukupno djece  smještajni *ostali  
    čekanja na listi čekanja kapaciteti razlozi 
        (nema mjesta u vrtiću)   
    2009. 0 0 0 
    2010. 0 0 0 
    2011. 0 0 0 
    2012. 0 0 0 
    2013. 0 0 0 
    2014. 0 0 0 
    ukupno 0 0 0 
    

        
        PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJA MAŠTA (J.B.Jelačića 25, 
Čakovec) 

     
        godište broj djece razlog čekanja (upisati samo broj djece) 

    djece       
    na listi ukupno djece  smještajni *ostali  
    čekanja na listi čekanja kapaciteti razlozi 
        (nema mjesta u vrtiću)   
    2009. 3 3 0 
    2010. 1 1 0 
    2011. 0 0 0 
    2012. 0 0 0 
    2013. 0 0 0 
    2014. 0 0 0 
    ukupno 4 4 0 
            

        PREDŠKOLSKA USTANOVA LOPTICA ( T.Ujevića 2, Čakovec) 
     

        godište broj djece razlog čekanja (upisati samo broj djece) 
    djece       
    na listi ukupno djece  smještajni *ostali  
    čekanja na listi čekanja kapaciteti razlozi 
        (nema mjesta u vrtiću)   
    2009. 0 0 0 
    2010. 0 0 0 
    2011. 0 0 0 
    2012. 0 0 0 
    2013. 0 0 0 
    2014. 0 0 0 
    ukupno 0 0 0 
    

        
        PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC (L.Ružičke 2, Čakovec) 

    
        



godište broj djece razlog čekanja (upisati samo broj djece) 
    djece       
    na listi ukupno djece  smještajni *ostali  
    čekanja na listi čekanja kapaciteti razlozi 
        (nema mjesta u vrtiću)   
    2009. 0 0 0 
    2010. 3 3 0 
    2011. 0 0 0 
    2012. 0 0 0 
    2013. 4 0 4 
    2014. 7 0 7 
    ukupno 14 3 11 
    

        
        
        SVEUKUPNO PREDŠKOLSKE USTANOVE NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 

    
        godište broj djece razlog čekanja (upisati samo broj djece) 

    djece       
    na listi ukupno djece  smještajni *ostali  
    čekanja na listi čekanja kapaciteti razlozi 
        (nema mjesta u vrtiću)   
    2009. 3 3 0 
    2010. 4 4 0 
    2011. 0 0 0 
    2012. 0 0 0 
    2013. 4 0 4 
    2014. 7 0 7 
    ukupno 18 7 11 
    

        
        *ostali razlozi (odnosi se na određene zahtjeve roditelja, što znači da je roditelju omogućen smještaj  
djeteta ali ga roditelj ne prihvaća) 
roditelji žele određenu skupinu 

    roditelji žele određeni vrtić 
    roditelji žele određenog odgajatelja 
    ostali razlozi koji se odnose na zahtjeve roditelja 
    

     *sukladno Prijedlogu Odluke o sufinaciranju djelatnosti dadilje na području Grada Čakovca, mogući  
korisnici djelatnosti dadilje su djeca  
rođena: 2014., 2013., 2012., 2011. ( odnosno djeca od navršenih 6 mjeseci do navršenih 4 godine starosti),  
a nisu ostvarili pravo na upis u predškolsku ustanovu na području Grada Čakovca 
      

sveukupno, mogući korisnici djelatnosti 
dadilje 11 

     (bez obzira na razloge čekanja)    
      

 
 

GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r. 
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