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Sveti Križ Začretje, 11.03.2015. 
 
 

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13)  i članka 32. Statuta 
Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije broj 5/13 i 15/14) Općinsko 
vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 14. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja djelatnosti dadilja te kriteriji za 

ostvarivanje prava na sufinanciranje. 
Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika 

koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.  
 

Članak 2. 
Općina Sveti Križ Začretje sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na području Općine 

Sveti Križ Začretje , na osnovi broja djece sa područja Općine Sveti Križ koje se nalaze na čuvanju u 
obrtu, a za koje je izdala suglasnost za sufinanciranje.  

 
Članak 3. 

Djelatnost dadilja sufinancirati će se za djecu jasličke dobi, a pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod 
sljedećim uvjetima:  

1. ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje,  
2. obiteljsko domaćinstvo u kojem žive roditelji i dijete ne smije imati nepodmirenih obaveza 
prema Općini Sveti Križ Začretje 

 
U slučaju popunjenosti kapaciteta Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića Osnovne škole Sveti Križ 
Začretje djelatnost dadilje sufinancirati će i  za djecu vrtićke dobi. 
 

Članak 4. 
Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju 
zahtjeva roditelja.  
Zahtjevu za priznavanje prava prilažu se slijedeći dokumenti:  

1. preslika osobne iskaznice roditelja, 
2. uvjerenje o prebivalištu za dijete (ne starije od 6 mjeseci),  
3. potvrda izdana od dječjeg vrtića Ustrojstvene jedinice Osnovne škole Sveti Križ Začretje o 

popunjenosti kapaciteta dječjeg vrtića. 
 

Članak 5. 
Nakon provedenog postupka za priznavanje prava iz članka 4. ove Odluke, Odluku o ostvarenju prava 
donosi Općinski načelnik.  



 
 

Članak 6. 
Izuzetno, Općina Sveti Križ Začretje sufinancirati će djelatnost dadilja registriranih u ostalim 
jedinicama lokalne samouprave u kojima su smještena djeca jasličke dobi sa područja Općine i koja 
ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove odluke, u slučaju da sve potrebe i interese djece i roditelja nije 
moguće zadovoljiti na području Općine.  
 

Članak 7. 
Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 50% cijene usluge dadilja, a maksimalno do iznosa od  
800,00 kuna mjesečno.  
 

Članak 8. 
S obrtima registriranim za djelatnost dadilja Općina Sveti Križ Začretje će sklopiti ugovor o 
sufinanciranju, a isplate će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec, na žiro račun istog.  
 
 

Članak 9. 
Općina Sveti Križ Začretje zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih 
činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu 
roditelja  provjeri potrebne činjenice.  
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“.  
 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  
         Stjepan Ciglenečki  


