
Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“  broj 37/13 i 98/19) i članka 24. 

Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) 

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 5. rujna 2022. godine donosi   

 

ODLUKU  

o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 

 

 

Članak 1.  

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Općine Barban. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2.  

Djelatnost dadilja, u smislu ove Odluke, obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u stambenom 

ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuje djelatnost dadilja. 

 

Članak 3. 

Općina Barban (u daljnjem tekstu: Općina) će sufinancirati djelatnost dadilja registriranih na 

području Općine Barban.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Općina će sufinancirati i djelatnost dadilja 

registriranih izvan područja Općine, za djecu s područja Općine Barban koja ispunjavaju 

uvjete propisane ovom Odlukom, u slučaju kada sve potrebe i interese za čuvanje, brigu i skrb 

djece nije moguće zadovoljiti na području Općine Barban.  

 

Članak 4.  

Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci iz članka 2. ove Odluke 

ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do navršene dvije (2) godine 

života. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja 

ostvaruje se ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u dječjem vrtiću kojem je 

osnivač Općina nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja. 

 

Članak 5. 

Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja može se ostvariti za dijete iz članka 4. ove Odluke 

podnošenjem pismenog Zahtjeva od strane roditelja Upravnom odjelu za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti (u nastavku: Odjel). Uz Zahtjev se prilaže sljedeća 

dokumentacija: 

− dokaz o prebivalištu/stalnom boravištu na području Općine za dijete i roditelje, 

− dokaz o zaposlenju oba roditelja, 



− preslika ugovora sklopljenog između obrtnika i roditelja o pružanju usluga čuvanja, 

brige i skrbi o djetetu kod osobe registrirane za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno 

članku 20. Zakona o dadiljama, 

− potvrdu o neuspješnom upisu djeteta u dječji vrtić čiji je osnivač Općina. 

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.  

Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja ostvaruje se temeljem pismene suglasnosti o 

sufinanciranju izdane od Odjela.  

 

Članak 6. 

Općina će sufinancirati djelatnost dadilja s mjesečnim iznosom od 1.000,00 kn po djetetu. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka Općina će uplaćivati na račun obrtnika koji je dužan 

dostaviti Odjelu evidenciju prisutnosti djece, preslike izdanih računa roditeljima i račun za 

pruženu uslugu jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za protekli mjesec. 

     

Članak 7. 

Odjel zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu djeteta i njegovih 

roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava 

na sufinanciranje djelatnosti dadilja, a roditelj o tome nije pisanim putem obavijestio Odjel 

iako je to bio dužan učiniti, Odjel će ukinuti sufinanciranje a roditelj je dužan izvršiti povrat 

iznosa sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na 

ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje.   

 

Članak 8. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način se primjenjuje i 

na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno 

na čuvanje.  

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 2163-12-02-22- 

Barban, 5. rujna 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 37. Zakona o dadiljama („Narodne 

novine“  broj 37/13 i 98/19) i članku 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

U ožujku 2013. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o dadiljama, u cilju omogućavanja i 

reguliranja djelatnosti čuvanja, brige i skrbi djece do 14 godina u stambenom ili poslovnom 

prostoru. Na ovaj način se omogućava da se regulira i unaprijedi ova vrsta brige, a posebno se 

to odnosi na brigu o djeci jasličke i predškolske dobi.  

Prema članku 37. Zakona o dadiljama, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje, na području svoje JLP(R)S, sukladno svojim 

programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug JLP(R)S. Prema članku 

18. Zakona o dadiljama, dadilja je obavezna primjenjivati znanja i vještine iz svoje djelatnosti, 

poštujući prava djeteta, djetetov najbolji interes, etička i stručna načela čija je svrha zaštita 

djeteta. Tako je obavezna osobito: voditi brigu o zdravlju i sigurnosti djeteta, o zdravoj 

prehrani, o dnevnom odmoru, uvjetima u kojim se dijete nalazi, poučavati dijete životnim i 

socijalnim vještinama i dr. Iako je dadilja dužna osnovati obrt kako bi mogla poslovati, 

dadilja može biti osoba koja je stručno osposobljena prema istom Zakonu te upisana u imenik 

dadilja.  

Ovim Aktom predlaže se da Općina Barban sufinancira djelatnost dadilja za djecu u dobi od 

navršenih 6 mjeseci života do navršene 2 godine života i iznimno, ukoliko dijete nakon 

provedenog upisnog postupka u dječjem vrtiću kojem je osnivač Općina nije moguće upisati u 

isti te je stavljeno na Listu čekanja. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 

85/15 i 69/22), u razdoblju od 26. srpnja 2022. godine do 25. kolovoza 2022. godine 

provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog ovog Akta. Izvješće o 

provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću priloženo je uz prijedlog Akta. 

Obzirom na prednje navedeno predlaže se donošenje Odluke o uvjetima i načinu 

sufinanciranja djelatnosti dadilja. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 

 

 



 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i 

načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 

Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr 

Vrijeme trajanja savjetovanja: 26.07.2022. – 25.08.2022. 

 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban, Upravni odjel za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti 

 

Cilj i glavne teme 

Savjetovanja: 

 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od 

zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga 

Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu 

sufinanciranja djelatnosti dadilja 

 

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

Datum Izvješća: 26.08.2022. 

 

 

 

 


