
 

                             
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

               OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-03/22-01/1 

URBROJ: 2140/05-01-22-1 

Gornje Jesenje, 6. listopada 2022. 

 

 Na temelju članka  37. stavka 1. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 

37/13.) i članka 15. Statuta Općine Jesenje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 

broj 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 9. sjednici održanoj dana 

6. listopada 2022. godine,  donijelo je 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju djelatnosti dadilja 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja (u daljnjem tekstu: Odluka) 

propisuju se uvjeti i način sufinanciranje djelatnosti dadilja te kriteriji za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje. 

 

Članak 2. 

 

 Djelatnost dadilje u smislu ove Odluke obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi 

do 7 godina odnosno do polaska u školu, u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za 

obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja sukladno odredbama Zakona 

o dadiljama (dalje u tekstu: Zakon). 

 Pod pojmom „dadilja“ podrazumijevaju se fizičke osobe koje djelatnost čuvanja, brige 

i skrbi za djecu obavljaju kao obrtnici temeljem Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 

37/13 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon). 

 

Članak 3. 

 

  Roditelji koji koriste usluge dadilje, koja ima sjedište na području općine Jesenje, 

imaju pravo na sufinanciranje 50 % cijene usluge dadilje, a maksimalno do 50% ekonomske 

cijene redovnih programa dječjih vrtića u kojima Općina Jesenje sufinancira smještaj djece sa 

svog područja. 

  Umanjenje cijene usluge iz stavka 1. ovog članka za 20% ostvaruju roditelji za drugo 

dijete iz obitelji za koje koriste usluge dadilje, dok su plaćanja učešća oslobođeni roditelji za 

treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koriste usluge dadilje. 

  Što se tiče ostalih olakšica vezano za sufinanciranje troškova usluga dadilje, u takvim 

slučajevima se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Odluke o utvrđivanju mjerila za 

sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na podrućju Općine Jesenje 

("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 26/18). 

 

 



 Iznimno od stavka 1. ovog članka pravo na subvenciju imaju i roditelji koji koriste 

usluge dadilje koja nema sjedište na području Općine Jesenje ukoliko su kod iste smještena 

djeca sa područja Općine Jesenje u slučaju da predmetne potrebe i interese djece nije moguće 

zadovoljiti na području Općine Jesenje. 

Članak 4. 

 

 Pravo na sufinanciranje usluge dadilje, sukladno odredbama ove Odluke, može se 

ostvariti za dijete: 

- koje ima prebivalište na području Općine Jesenje, 

- čiji roditelji, skrbnik ili samohrani roditelj imaju prebivalište na području Općine Jesenje i 

stvarno boravi na adresi prebivališta 

- sve obveze prema Općini Jesenje po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

  

Članak 5. 

 

  Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Jesenje temeljem pisanog zahtjeva roditelja. 

 Zahtjev za sufinanciranje usluge dadilje dostavlja se na propisanom obrascu. 

 Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

- presliku potpisanog ugovora o pružanju usluge dadilje sklopljenog između obrta i roditelja  

djece, 

- preslike osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za dijete  

- preslike osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za oba roditelja (skrbnika), odnosno 

samohranog roditelja,  

- potvrdu Općine Jesenje o ispunjenim obvezama prema Općini Jesenje, 

- izjavu roditelja, skrbnika, odnosno samohranog roditelja pod materijalnom i kaznenom 

odgovornošću da stvarno borave na adresi prebivlišta.  

 

 

Članak 6. 

 

  Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje, nakon provjere dostavljene dokumentacije, 

ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke za sufinanciranje djelatnosti 

dadilja, dostavlja prijedlog općinskom načelniku koji donosi Zaključak kojim se odobrava 

sufinanciranje cijene usluge dadilje. 

 

Članak  7. 

 

 Obrt registriran za djelatnost dadilja za kojeg se podnosi zahtjev za sufinanciranje 

usluge je obavezan Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela 

o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. 

Članak 8. 

 

 Sredstva sufinanciranja iz članka 3. ove Odluke uplaćuju se na IBAN dadilje,  

sukladno mjesečnom zahtjevu uz koji je potrebno priložiti dokaz o uplati roditelja za 

prethodni mjesec.  

 

 



Članak 9. 

 

 Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik potpore dužan je, za vrijeme trajanja 

sufinanciranja, omogućiti Općini Jesenje kontrolu ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ove Odluke 

odnosno u roku od 8 dana od nastanka prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku 

promjenu koja može utjecati na visinu sufinanciranja odnosno daljnje sufinanciranje usluge 

dadilja. 

 

 

 

 Dadilja je dužna, za vrijeme trajanja sufinanciranja, omogućiti Općini Jesenje  

kontrolu ispunjavanja uvjeta iz članka 2. stavka 2. ove Odluke odnosno u roku od 8 dana od 

nastanka prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku promjenu koja se, sukladno 

odredbama Zakona o dadiljama, odnosi na obavljanje djelatnosti dadilja. 

 

Članak 10. 

 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol. 

Članak 11. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“.  

 

 

 

                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                        
                       Anđelko Draganić 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji  

i socijalne politike, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78 

(za nadzor akata) 

2. „Službenom glasniku krapinsko-zagorske županije“, za objavu 

3. Jedinstveni upravni odjel, ovdje 

4. Za zbirku akata 

5. Za prilog zapisniku 

6. Pismohrana, ovdje. 


