
 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 

 GRADSKO VIJEĆE 
 
 
 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 14. sjednici 
održanoj 22. 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: 2103-1-02-22-4 
Bjelovar, 22. prosinca 2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Nenad Martinovski, dipl.oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


