
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna 
Grada Buzeta, rujan 2021. 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13. i 98/19) i članka 
19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. - pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj _________________ 2021. godine donijelo je 

 
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

o sufinanciranju djelatnosti dadilja  
iz Proračuna Grada Buzeta 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz 
Proračuna Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta br.11/20) (dalje u tekstu: Odluka)  
 

Članak 2. 
 Iza članka 2. Odluke dodaje se novi članak 2a. koji glasi: 

„Članak 2a. 

(1) Ukoliko na Listi čekanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ nema djece,  a obrt registriran za djelatnost dadilja 
koji pruža uslugu ima mogućnost prihvata djece (sukladno broju djece za koju su u Proračunu Grada 
Buzeta planirana i Zaključkom Gradonačelnika osigurana sredstva) pravo na sufinanciranje djelatnosti 
dadilja mogu ostvariti djeca rođena tijekom pedagoške godine  (djeca rođena od 1. rujna nadalje), i to 
nakon što navrše godinu dana ukoliko ispunjavaju ostale uvjete iz članka 2.  

(2) Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja u slučajevima iz stavka 1. ovog članka (redoslijed prvenstva) 
ostvarivat će se prema starosti djeteta.“ 

 
Članak 3. 

(1) U članku 4.  Odluke iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 

„(4) Ukoliko roditelj podnosi zahtjev temeljem članka 2a., dokaze kojima se utvrđuje ispunjavanje 
uvjeta iz članka 2. Odluke, roditelj će na traženje Upravnog odjela dostaviti naknadno u trenutku 
kada obrt registriran za djelatnost dadilja koji pruža uslugu ima mogućnost prihvata djeteta, a 
sukladno broju djece za koju su u Proračunu Grada Buzeta planirana i Zaključkom Gradonačelnika 
osigurana sredstva.“ 
 
(2) U članku 4. Odluke dosadašnji stavci 4., 5. i 6.  postaju stavci 5., 6. i 7. 
 

 
Članak 4. 

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene. 
 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buzeta. 

 

KLASA:  
URBROJ:  
Buzet, 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

 
         PREDSJEDNIK 

             Davor Prodan 
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Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  

Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  
 

Pravni temelj za donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada 
Buzeta su: odredbe članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13 i 98/19) kojim je 
propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju 
djelatnosti dadilje, na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog 
propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te članak 19. 
Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21.), kojim je regulirano da Gradsko 
vijeće Grada Buzeta donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 
 
 
2. SADRŽAJ ODLUKE  
 

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta donijeta je u kolovozu 
2020. godine. Sukladno Odluci, Zaključkom gradonačelnika početkom rujna 2020. godine utvrđen je 
broj djece (do petero djece) i visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta za 
pedagošku 2020./21. godinu (u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno po djetetu)  te sklopljen ugovor s  
Obrtom za čuvanje djece  „Čudesna šuma“. Od ukupno 5 danih suglasnosti za sufinanciranje djelatnosti 
dadilja u pedagoškoj 2020./21 godini za djecu koja nakon provedenog upisnog postupka u Dječji vrtić 
„Grdelin“ nisu upisana u vrtić i stavljena su na Listu čekanja, jedno dijete zbog zdravstvenih okolnosti 
nije započelo koristiti uslugu, dvoje je djece primljeno u vrtić već od mjeseca listopada 2020., dok je 
uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja od listopada do ožujka 2021. godine koristilo dvoje djece. Od 
mjeseca travnja 2021. godine uslugu je koristilo troje djece, a od lipnja do kolovoza 2021. uslugu je 
koristilo četvero djece. 

Obzirom je u prvoj polovici 2021. godine stavljen u funkciju novi do vrtića, nakon provedenog 
postupka upisa djece za novu pedagošku 2021./22. godinu sva su djeca primjena u vrtić, te na Listi 
čekanja nije ostalo neupisane djece. Dosljednom primjenom važeće Odluke o sufinanciranju djelatnosti 
dadilja iz Proračuna Grada Buzeta, u pedagoškoj 2021./22. godini ne bi bilo moguće odobriti 
sufinanciranje ove usluge.  

Provođenjem važeće Odluke tijekom ovih prvih godinu dana pokazalo se da postoji potreba za 
uslugom smještaja one djece koja godinu dana navršavaju nakon 1. rujna i koja, temeljem trenutno 
važećih akata Vrtića, ne ispunjavaju uvjete za upis djeteta u vrtić sve do nove pedagoške godine. Kako 
bi se ovim roditeljima osigurala mogućnost organiziranog smještaja djece, a obzirom da djeca koja su 
rođena nakon 1.9. ne ispunjavaju uvjete za upis u Vrtić i ne nalaze se na Listi čekanja, predlaže se 
donošenje izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta na 
načina da se Odukom sufinanciranje usluge omogući i za djecu koja godinu dana navršavaju tijekom 
pedagoške godine. Prioritet bi i dalje imala djeca s Liste čekanja (ukoliko se ponovo ukaže potreba), a 
ukoliko na Listi čekanja nema djece, sufinanciralo bi se uslugu smještaja djece u obrtu i za djecu koja 
navršavaju godinu dana nakon 1.9., a nakon što navrše godinu dana ukoliko ispunjavaju ostale uvjete iz 
članka 2. 

Predloženim izmjenama regulira se i da u navedenom slučaju roditelj nije obvezan uz zahtjev 
dostaviti i svu potrebnu dokumentaciju, već je istu potrebno dostaviti na traženje Upravnog odjela u 
trenutku kada obrt registriran za djelatnost dadilja koji pruža uslugu ima mogućnost prihvata djeteta. 
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3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE ODLUKE  
 

Financijska sredstva za ostvarivanje ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Buzeta za 
2021. godinu.  
 
 
KLASA:601-01/21-01/26 
URBROJ:2106/01-05-01-21-1 
Buzet, 16. rujna 2021.                                                      
                                                                            Upravni odjel za opće poslove,  

    društvene djelatnosti i razvojne projekte   
  PROČELNICA                                                                                                                                                                                   
      Elena Grah Ciliga, v.r. 

 


