
                        
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO  VIJEĆE 

KLASA: 601-01/22-01/2 

URBROJ: 2186-26-01-22-1 

Varaždinske Toplice,      2022. godine        

 

 Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“, broj: 37/13, 98/19) i 

članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj: 

10/21), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na svojoj sjednici, održanoj dana  

__________________2022., donijelo je 

 

O D L U K U  

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. 

Članak 2. 

(1) Grad Varaždinske Toplice (dalje: Grad), sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih 

na području Grada, na osnovi broja djece sa područja Grada koje se nalaze na čuvanju u 

obrtu, za koje je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje. 

(2) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 

1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom domaćinstvu imaju prebivalište ili 

boravište na području Grada 

2. ukoliko su oba roditelja zaposlena 

3. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječji vrtić Tratinčica 

Varaždinske Toplice nije moguće upisati u isti te je stavljeno na listu čekanja, osim 

ukoliko dijete nije na listi čekanja jer se potreba pojavila nakon provedenog upisnog 

postupka 

(3) Uvjeti iz stavka 2. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno. 

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

 

Članak 3. 

Izuzetno, Grad će sufinancirati djelatnost dadilja registriranih u okruženju na području 

drugih jedinica lokalne samouprave u kojima su smještena djeca s područja Grada i koja 

ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove odluke, u slučaju da sve potrebe i interese djece i roditelja 

nije moguće zadovoljiti na području Grada. 

 

 



Članak 4. 

(1) Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi  600,00 kuna / 79,63 eura  mjesečno po 

djetetu. 

(2) Za dijete s teškoćama, dijete čiji roditelj ima status invalida ili žrtve Domovinskog rata, 

odnosno osobe nestale u Domovinskom ratu, dijete samohranog roditelja (kao roditelja koji 

sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga), dijete učenika i redovitih studenata, drugo i svako 

daljnje dijete, visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 700,00 kuna / 92,91 eura. 

(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) Suglasnosti izdaje gradonačelnica na vrijeme dok su popunjeni svi kapaciteti u Dječjem 

vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice. 

Članak 5. 

(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Jedinstveni upravni odjel 

temeljem zahtjeva roditelja. 

(2) Zahtjev za dobivanje suglasnosti o sufinanciranju podnosi se Gradu, Jedinstvenom 

upravnom odjelu, uz priložene dokumente: 

1. ispunjen zahtjev na obrascu – Zahtjev za sufinanciranje usluga dadilja, 

2. preslika osobne iskaznice ili potvrda o boravištu za roditelje i potvrda o prebivalištu 

ili boravištu za dijete, 

3. dokaz o zaposlenju za oba roditelja, 

4. potpisana izjava o razlogu smještaja djeteta u obrt registriran za dadilje, s 

obrazloženjem, 

4. potvrda Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice da je roditelj podnio prijavu 

za upis s navedenim razlozima zbog kojih dijete nije upisano u vrtić, osim ukoliko 

dijete nije na listi čekanja jer se potreba pojavila nakon provedenog upisnog 

postupka. 

(3) Grad zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, 

od roditelja djeteta zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sam 

izvrši provjeru potrebnih činjenica. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

  Ljubica Nofta, dipl. oec. 


