
 
 
 

                          
             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
                      GRAD BJELOVAR   

                   GRADONAČELNIK 
 

 
KLASA: 601-01/22-01/32 
URBROJ: 2103-1-01-22-3 
Bjelovar, 23. studenoga 2022.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o sufinanciranju obavljanja 
registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara  

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o sufinanciranju 

obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara  i u povodu 
toga donio sljedeći  
 

                   ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti 

dadilja na području Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković.  

 
 
 

        GRADONAČELNIK 
       

                   Dario Hrebak  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
 
KLASA: 601-01/22-01/32 
URBROJ: 2103-1-02-22-2 

Bjelovar, 22. studenoga 2022. 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 

PREDMET: Nacrt Odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane 
djelatnosti dadilja na područja Grada Bjelovara 

 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o 
sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara, 
utvrdi ga kao prijedlog u predloženom tekstu te uputi Gradskom vijeću Grada 
Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 

 
PROČELNIK 

mr.sc. Milan Mateković 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 

 GRADSKO VIJEĆE 
 
 

NACRT 
 Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 
37/13 i 98/19) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na __ sjednici 
održanoj __. prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilje na području 

Grada Bjelovara 
 
 

Članak 1. 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara utvrđuje potporu za obavljanje registrirane 
djelatnosti dadilje fizičkim osobama koje djelatnost dadilje obavljaju kao obrtnici ili 
rade kod obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje na području Grada Bjelovara. 
 Grad Bjelovar će sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi u iznosu 700,00 kn po djetetu mjesečno (92,90 eura, fiksni tečaj 
konverzije 7,53450 kn). 
 

Članak 2. 
 
 

Sufinanciranje troškova iz članka 1. ove Odluke osiguravat će se djeci čija 
oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Bjelovara, odnosno djeci iz jedno-
roditeljskih obitelji ukoliko roditelj s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu ima 
prebivalište na području Grada Bjelovara. 
 

Članak 3. 
 
 

U svrhu ostvarivanja prava na sredstva iz članka 1. ove Odluke fizička osoba 
koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta dužna je Gradu 
Bjelovaru dostaviti: 
- rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, 
- pisane ugovore sklopljene s roditeljima djece kojoj se pružaju usluge i 
- dokaze o prebivalištu roditelja. 

 
 



Članak 4. 
 
 
 Međusobna prava i obveze Grada Bjelovara i fizičkih osoba koje djelatnost 
dadilja obavljaju kao obrtnici, odnosno kao zaposlenici obrta, utvrdit će se ugovorom. 
 

Članak 5. 
 
 

Grad Bjelovar će ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku dostavljati 
godišnje obavijesti o provedbi mjera usmjerenih potporama obavljanju djelatnosti 
dadilje. 
 

Članak 6. 
 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju 
obavljanja registrirane djelatnosti dadilje na području Grada Bjelovara KLASA: 601-
01/13-01/17 URBROJ: 2103/01-02-14-5 od 17. travnja 2014. ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara", broj 2/14). 
 

Članak 7. 
 
 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objaviti će se u 
„Službenom glasniku Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 601-01/22-01/32 
URBROJ: 2103-1-02-22-1 
Bjelovar,…. prosinca 2022. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Nenad Martinovski, dipl.oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

Zakonom o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19) uređen se 
sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe 
koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i 
stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za 
obavljanje djelatnosti dadilje. 

Temeljem članka 37. navedenog zakona 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. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sufinanciranju 
obavljanje djelatnosti dadilje dostavljaju do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu 
godinu ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku godišnje obavijesti o provedbi 
mjera usmjerenih potporama obavljanju djelatnosti dadilje. 

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja 
osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja 
ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta, sukladno odredbama navedenog 
Zakona. 

Ovom Odlukom Grad Bjelovar utvrđuje potporu za obavljanje registrirane 
djelatnosti dadilje fizičkim osobama koje djelatnost dadilje obavljaju kao obrtnici ili 
rade kod obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje na području Grada Bjelovara. 

Iznos potpore za sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi iznosi 700,00 kn po djetetu mjesečno (92,90 eura, fiksni tečaj 
konverzije 7,53450 kn). 

Sufinanciranje ovih potpora osiguravaju se djeci čija roditelji imaju prebivalište 
na području Grada Bjelovara, a u svrhu ostvarivanja prava na sredstva dadilja je 
dužna Gradu Bjelovaru dostaviti rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za 
obavljanje djelatnosti dadilje, ugovore sklopljene s roditeljima djece kojoj se pružaju 
usluge i dokaze o prebivalištu roditelja. 

Međusobni odnosi između Grada i dadilja utvrdit će se posebnim ugovorom, a 
iznosi financiranja planirani su u Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu. 

 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o 
sufinanciranju obavljanja djelatnosti dadilje na području Grada Bjelovara, utvrdi ga 
kao Prijedlog Odluke i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i 
donošenje. 
 
Izdradio: 
Zdravko Pavec, dipl.oec. 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 


