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- dostavlja se 
 
 
 
 

Prihvaća se i utvrđuje nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o 
sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta te se sukladno 
odredbama članka 33.Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' 
br.2/21.)  dostavlja Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 

 
Za obrazloženje predmetne točke te davanja odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Buzeta zadužuje se gospođa Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 
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Predmet:  Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju  
  djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta 

- dostavlja se 
 
 
 
 

U privitku dostavljamo nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o 
sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta. O Nacrtu prijedloga ove 
Odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 17. 
rujna 2021. godine do 17. listopada 2021. godine. 

 

 Molimo gradonačelnika da razmotri predmetni prijedlog te sukladno 
odredbama članka 33.Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' 
br.2/21.) isti uputi Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
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U privitku: 
- nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o sufinanciranju djelatnosti 
dadilja iz Proračuna Grada Buzeta s obrazloženjem 

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 
- Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta“ broj 11/20) 
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Grada Buzeta 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

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. Odluke. 

(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 
način 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. Odluke. 

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. 

O Nacrtu prijedloga ove Odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 
trajanju od 17. rujna 2021. godine do 17. listopada 2021. godine. U postupku savjetovanja zaprimljena 
su četiri očitovanja odnosno primjedbe ili prijedlozi zainteresirane javnosti. Tri primjedbe dostavljene 
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su od strane fizičkih osoba koje su se na obrascu izjasnile da ne žele da se njihovi obrasci javno objave. 
Od navedene tri primjedbe jedna je dostavljena od strane fizičke osobe koja nema prebivalište na 
području Grada Buzeta te ista nije uzeta u razmatranje obzirom je prebivalište djeteta osnovni uvjet za 
ostvarivanje prava na sufinanciranje. Četvrta primjedba dostavljena je od strane obrta „Čudesna šuma“ 
koji pruža uslugu djelatnosti dadilja na području Grada Buzeta. Prijepis primjedbi te analiza primjedbi 
i dostavljenih mišljenja objavljeni su u obrascu Izvješća o provedenom savjetovanju.  

Djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog 
odgoja i obrazovanja ne mogu se uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može 
nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama. Smisao Odluke je da sufinanciranje 
usluge dadilje bude aktivnost koja se roditeljima nudi isključivo u slučaju nedostatka kapaciteta 
ustanove, i to u skladu s proračunskim mogućnostima, stoga primjedbe zaprimljene tijekom 
savjetovanja nisu prihvaćene. 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE ODLUKE  
 

Financijska sredstva za ostvarivanje ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Buzeta za 
2021. godinu i prijedlogu proračuna za 2022. godinu u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn po djetetu za 
petero djece. 
 
 
KLASA:601-01/21-01/26 
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    društvene djelatnosti i razvojne projekte   
  PROČELNICA                                                                                                                                                                                   
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Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

17. rujna 2021.-17. listopada 2021. 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 
 

Predstavnici javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljene su četiri primjedbe/očitovanja. Tri primjedbe dostavljene su od 
strane fizičkih osoba koje su se na obrascu izjasnile da ne žele da se njihovi obrasci javno objave stoga ih donosimo u 
prijepisu. Od navedene tri primjedbe jedna je dostavljena od strane fizičke osobe koja nema prebivalište na području 
Grada Buzeta te ista nije uzeta u razmatranje obzirom je prebivalište djeteta osnovni uvjet za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje. 
Četvrta primjedba dostavljena je od strane obrta „Čudesna šuma“ koji pruža uslugu djelatnosti dadilja na području Grada 
Buzeta. 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih primjedbi/prijedloga s analizom. 
Primjedbe fizičke osobe 1.: 
1.Smatram da bilo koje dijete neovisno o dobi ima pravo na izbor da pohađa gradski ili privatni vrtić. Mi kao roditelji 
odnosno građani grada neovisno o tome jednako plaćamo poreze i doprinose Gradu Buzetu od kojih se isplaćuju troškovi 
vrtića „Grdelin“ bez obzira da li naše dijete pohađa isti ili ne. Pa zašto se ne bi sufinancirao i privatan vrtić na jednak način 
jer govori se o izboru i pravima djece koja moraju biti ista.  
Odluka koja je predmet savjetovanja ne odnosi se na uvjete sufinanciranja usluga privatnog vrtića obzirom da takve 
ustanove na području Grada Buzeta nema, već je predmet savjetovanja pružanje usluge dadilja. Funkcioniranje dječjih 
vrtića koji su javne ustanove i u njima se djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javna služba, a kojima osnivači mogu 
biti fizičke osobe ili JLS, regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, dok je djelatnost dadilja posebna 
djelatnost regulirana Zakonom o dadiljama. Osiguravanje predškolskog odgoja i osiguravanje sredstava za rad vrtić 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


(ustanova) kojima je grad osnivač zakonska je obveza JLS i iz proračuna se za ovu djelatnost izdvajaju značajna sredstva (u 
buzetski je vrtić u novoj pedagoškoj godini uključeno 227 djece). Za razliku od vrtića, jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilja na području svoje jedinice sukladno svojim 
programima. Sufinanciranje djelatnosti dadilja nova je aktivnost za koju se u Proračunu Grada Buzeta od 2020. godine 
planiraju i osiguravaju sredstva. Visina iznosa utvrđena je sukladno proračunskim mogućnostima. Primjedba se ne prihvaća. 
2.Smatram da se sufinanciranje ne smije odnositi samo na djecu rođenu od 1. rujna nadalje već na svu djecu koja pohađaju 
vrtić te ne bi se trebalo pravo ostvarivati  prema starosti . Jer mi smo zbog vaše prošle odluke izgubili cijelu prvu godinu 
sufinanciranja, te nikada nismo na to imali pravo. 
Odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja koja je donijeta 2020. godine bilo je predviđeno i zamišljeno da se usluga 
dadilja sufinancira kao nova aktivnost iz gradskog proračuna prvenstveno kako bi se roditeljima čija djeca nisu bila 
primljena u vrtić (a nalazili su se na Listi čekanja) osiguralo sufinanciranje ovog novog oblika usluge koja se otvorila kao 
mogućnost roditeljima na području Grada Buzeta. Dogradnjom dječjeg vrtića osigurani su uvjeti za prihvat u ustanovu 
(vrtić) sve djece koja navršavaju godinu dana do 31.8.  Budući da na listi čekanja nije ostalo više djece,  predložene su 
izmjene predmetne Odluke kako bi se omogućilo pružanje usluge za djecu koja nisu imala uvjete podnijeti zahtjev za prihvat 
u vrtić jer navršavaju godinu dana nakon 31. 8. Osnovnom Odlukom kao ni izmjenama nije predviđeno sufinanciranje djece 
starijeg uzrasta za koju nije ni podnijet zahtjev za korištenjem usluga gradskog vrtića. Odluka da se dijete ne upiše u gradski 
vrtić i ima uslugu koju pruža obrtnik a ne gradska ustanova, prvenstveno je osobni odabir roditelja. Uslugu dadilje roditelji, 
za razliku od vrtića, mogu koristiti do 14. godine djetetova života. Primjedba se ne prihvaća. 
3.Smatramo da se mora izmijeniti iznos sufinanciranja. Zašto se djetetu u gradski vrtić uplaćuje iznos od 1.800,00 kn dok se 
u drugi vrtić uplaćuje samo 1.000,00 kn. Smatramo da sva djeca imaju ista prava, te zašto se radi ta razlika, odnosno time 
se samo povećava rad na crno u Buzetu a zna se da se po stanovima čuva po 10-ero djece svi zatvoreni po cijele dane, 
umjesto da se omogući svoj djeci da idu u „pristojan“ vrtić ukoliko nema mjesta u gradskom vrtiću, neovisno o dobi djeteta, 
gdje se sa njima radi po svim traženim normama i standardima, a i da se roditeljima kojima je ionako teško u ovim teškim 
uvjetima omogućuju jednaka prava, odnosno iznos sufinanciranja kao i svoj djeci u gradskom vrtiću kao što je to uređeno 
u drugim gradovima.  
Usluga dadilje i organizirana djelatnost predškolskog odgoja nisu istovjetne usluge. Visina iznosa sufinanciranja kao i broj 
djece koja se sufinanciraju u okviru djelatnosti dadilje uvjetovani su proračunskim mogućnostima. U navedenoj visini (od 
po 1.000,00 kn mjesečno) sufinanciran je do sada i boravak djece u vrtićima drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom 
mreže dječjih vrtića. Primjedba se ne prihvaća. 

 Primjedba fizičke osobe br.2.  
Sufinanciranje boravka djeteta kroz cijeli period boravka u igraonici i/u drugim oblicima dadiljanja . U članku 3. izostavljeni 
su slučajevi djece s autoimunim bolestima koje djecu ograničavaju u kontaktu s većim brojem djece  



Svi uvjeti boravka djece u vrtićima (od broja djece u vrtićkim skupinama,  pa sve do stručnih službi) određeni su Državnim 
pedagoškim standardom. Buzetski vrtić ima zaposlenu medicinsku voditeljicu na pola radnog vremena, a za svako dijete 
kojem je utvrđena teškoća od strane nadležnih službi, osigurava se i dodatnog pomoćnika/asistenta za vrijeme boravka 
djeteta u vrtiću. Ukoliko postoji, svaka se specifična potreba dodatno razmatra i nastoji riješiti u okviru ustanove i nadležnih 
službi. U novonastalim okolnostima izazvanim pandemijom covid-19 i u samom vrtiću nema miješanja djece iz različitih 
skupina, te su i ovdje kontakti ograničeni unutar skupina. Ukoliko bi postojala navedena specifična potreba, potrebno bi 
bilo mišljenje struke (liječnika/ specijalista) predstavlja li kontakt s 11 djece u obrtu ili s 11, 15 ili više u vrtiću (ovisno o 
uzrastu djeteta) razliku zbog koje bi se prvenstvo trebalo dati privatnoj usluzi. Primjedba se ne prihvaća. 
 
Primjedbe Obrta za čuvanje djece „Čudesna šuma“ 
1.S obzirom na Zakon o dadiljama i broju djece koju obrt može primiti  (maksimalno 12 djece) smatram da sufinanciranje 
ne bi trebalo biti ograničeno na petero djece kao i do sada. 
Broj djece koja se sufinanciraju u okviru djelatnosti dadilje uvjetovan je trenutnim proračunskim mogućnostima Grada 
Buzeta. Primjedba se ne prihvaća. 
2.Smatram da bi se trebala sufinancirati sva djeca u obrtu. Promjenom ove Odluke da se sufinanciraju djeca koja su tek 1.9. 
navršila godinu dana , djeca koja su polaznici obrta od prošle godine nisu mogla koristiti sufinanciranje zbog prošle Odluke, 
a također nisu imali prava upisa u gradski vrtić jer na upisima za 2020./21. nisu imali uvjete tj.godinu dana. Također 
smatram da bi djeca koja su sufinancirana i odbila su prijelaz u gradski vrtić te im je zbog toga ukinuto sufinanciranje 
trebala imati pravo na nastavak sufinanciranja jer su tako oslobodili mjesto nekome drugome na listi čekanja. 
 Tijekom prošle pedagoške godine  2020./21.  nakon stavljanja u funkciju novog dijela vrtića roditelji su imali mogućnost 
upisa u gradski vrtić. Odluka da dijete ostane i dalje korisnik obrta/usluge dadilje i nakon novog natječaja za upis djece 
osobni je izbor i odluka roditelja. Primjedba se ne prihvaća. 
U gradskom vrtiću ove godine nema Liste čekanja. 
3.Visina sufinanciranja ne bi se trebala bitno razlikovati od sufinanciranja u gradskom vrtiću jer se time potiče rad na crno. 
Visina iznosa sufinanciranja utvrđena je sukladno proračunskim mogućnostima. Primjedba se ne prihvaća. 

 

Koordinator savjetovanja: Elena Grah Ciliga 

KLASA: 601-01/21-01/26 
URBROJ: 2106/01-05-01-21-6 
Buzet, 3. studenoga 2021.                                          
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87. 
 

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 12/18. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine 
donijelo je 

 

 
O D L U K U 

o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada 
Buzeta 

 
 

Članak 1. 
(1) Sukladno odredbama Zakona o dadiljama djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, 

brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za 
obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja. 

(2) 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 Zakona o dadiljama. 

(3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u 
muškom ili ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 

 
Članak 2. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se način kojim Grad Buzet (u daljnjem tekstu: Grad) 
sufinancira djelatnost dadilja. 

(2) Grad će sufinancirati djelatnost dadilja na području Grada za djecu predškolskog 
uzrasta koja imaju prebivalište na području Grada te za koje je Grad izdao suglasnost za 
sufinanciranje svake pedagoške godine ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću 
„Grdelin“ Buzet. 

(3) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 
- ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću „Grdelin“ 

Buzet (dalje: Dječji vrtić) nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja, 
- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalni boravak (za strane 

državljane) na području Grada, odnosno ukoliko roditelj ima dozvolu za boravak i rad a radi 
se o stranom državljanu koji je zaposlen u ustanovi na području Grada Buzeta, 

- ukoliko je dijete na čuvanju, brizi i skrbi istovjetno dužini trajanja programa koji se 
provode u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i 
cjelodnevni program), 

- ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (noćni rad, smjenski rad i sl.) 
nije moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja. 

(4) Uvjeti iz stavka 3. alineje 1.-3. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno. 
(5) Ukoliko roditelj ima dozvolu za boravak i rad a radi se o stranom državljanu, za 

ostvarivanje  
prava na sufinanciranje dijete ne mora udovoljavati uvjetu prebivališta na području Grada 
Buzeta već imati reguliran privremeni boravak na području Grada Buzeta. 

(6) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, udomitelje. 

 
Članak 3. 

(1) Za svaku pedagošku godinu ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću 
„Grdelin“ Buzet Gradonačelnik će svojim Zaključkom, a sukladno Proračunu Grada utvrditi 
broj djece i najviši iznos kojim će se sufinancirati djelatnost dadilja. 

(2) Tijekom trajanja pedagoške godine sufinanciranje djelatnost dadilja odobravat će 
se do stjecanja uvjeta za upis djeteta u Dječji vrtić. 
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(3) S obrtima registriranima za djelatnost dadilja Grad će sklopiti ugovor o 

sufinanciranju, a isplate će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec. 
(4) Ukoliko tijekom trajanja pedagoške godine dođe do promjene činjeničnog stanja 

koje utječe na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja, roditelj kojem je dana 
suglasnost za sufinanciranje iz članka 2. i obrt s kojim je sklopljen ugovor obvezni su 
obavijestiti nadležni Upravni odjel u roku od 8 dana od nastupa iste. 

 
Članak 4. 

(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel Grada u 
čijem su djelokrugu poslovi predškolskoj odgoja i obrazovanja (dalje: Upravni odjel), 
temeljem zahtjeva roditelja i dokumentacije koja je dostavljena Dječjem vrtiću „Grdelin“ 
Buzet prilikom upisa sukladno Pravilniku o  pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem 
vrtiću „Grdelin“ (KLASA: 601-05/19-01/1,URBROJ: 2106/01-22-01-19-1 od 20.5.2019. 
godine“) i liste čekanja koju će upravni odjel iz članka 4. zatražiti od Dječjeg vrtića „Grdelin“ 
Buzet 

(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi u 
pravilu u roku od 30 dana od dana objave konačne rang liste upisa u Dječji vrtić „Grdelin“ 
Buzet. 

(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje 
roditelj podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. 

(4) Suglasnosti iz članka 2. izdaje Upravni odjel, a izdaju se za svaku pedagošku 
godinu. 

(5) Grad zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u 
trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo 
po osiguranju sredstava za tu namjenu. 

(6) Nadležni Upravni 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 nadležno upravno tijelo Grada ukinut će rješenje, a roditelj je 
dužan izvršiti povrat iznosa sufinanciranja za razdoblje počevši od nastanka promjene 
činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Buzeta. 
 
KLASA: 021-05/20-01/8 
URBROJ: 2106/01-01-01-20-8 
Buzet, 27.8.2020. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
         PREDSJEDNIK 

            Dejan Jakac, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


