


Prijedlog 12. studeni 2021. 
 
Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13. i 98/19.), članka 22. 

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 
24/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj _______ donijelo je   

 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 11/19.) stavak 3. članka 2. mijenja se i glasi: 
„ (3) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 
- ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

(dalje: Dječji vrtić) nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja, 
- ukoliko zbog posebno opravdanih razloga (zdravstveno stanje, obiteljski razlozi i drugo) dijete 

ne može polaziti ponuđeni program Dječjeg vrtića,  
- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalno boravište (za strane državljane) 

na području Grada, 
- ukoliko je jedan od roditelja zaposlen, 
- 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. 
 

Članak 2. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 

     „Članak 5. 
(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel iz članka 4. temeljem 

zahtjeva roditelja i dokumentacije koja je dostavljena Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin prilikom upisa 
sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 15/15) i rang liste koju će upravni odjel iz članka 4. zatražiti od Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin.  

(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi na propisanom 
obrascu do početka pedagoške godine.  

(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj 
podnosi za tekući mjesec.  
(4) Nadležno upravno tijelo Grada 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 period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na 
sufinanciranje djelatnosti dadilja.“ 

 
 



Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.  
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

  Predsjednica 
Gradskog vijeća 
    Enna Peroš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE  
Odluke o izmjenama i dopunama 

 Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

Pravni temelj za donošenje odluke je članak 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13. 
i 98/19.) , članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 
1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) 
 

II. IZMJENE ODLUKE U ODNOSU NA DOSADAŠNJI TEKST 
Grad Pazin je usmjerio od 2018. godine brojne aktivnosti u poticanje privatnih inicijativa u 

predškolskom odgoju što se prvenstveno odnosi na poticanje osnivanja obrta za dadilje te je tijekom 
2018. godine  objavio Poziv za iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, a upućen je bio svim zainteresiranim poduzetnicima, 
obrtima, udrugama i fizičkim osobama. Poziv je bio otvoren od 30. listopada do 30. studenog 2018. 
godine i pristiglo je 14 prijava/prijavitelja. Pripremljen je Vodič za otvaranje obrta za dadilje u suradnji 
s Obiteljskim centrom Istarske županije i tadašnjim Uredom državne uprave za gospodarstvo koji je 
objavljen na web stranicama Grada Pazina kako bi se zainteresiranima predočila cjelokupna procedura 
otvaranja obrta za dadilje. U veljači 2019. godine je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu koji je po prvi put 
usmjeren ciljano u osnivanje i razvoj obrta za dadilje te mjerom kojom se subvencioniraju troškovi 
stručnog osposobljavanja za dadilje. Mjerom potpora djelatnosti dadilja se omogućila nabava 
informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije za otvaranje obrta 
te uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja) te nabava 
opreme i didaktičkog materijala.   

Odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina, koja je na Gradskom 
vijeću Grada Pazina donijeta 14. ožujka 2019. godine, omogućeno je da se svakom djetetu s područja 
Grada Pazina o kojem se skrbi unutar obrta za dadilje sufinancira jednakom cijenom, kao i polaženje 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. Od 11 otvorenih obrta prema evidenciji Registra dadilja, 5 ih je tvoreno 
na području Središnje Istre, od čega 3 u Pazinu te po jedan obrt u Žminju i Svetom Petru u Šumi. 
Trenutno navedeno sufinanciranje koristi 8 djece, od čega sedmero u Pazinu i jedno dijete u Žminju.  
 Navedenim izmjenama u članku 3. Odluke nastoji se izaći u susret roditeljima kojima je zbog 
posebnih zdravstvenih okolnosti preporučen smještaj u obrt za dadilje, gdje se nalazi manji broj djece. 
Isto tako, omogućeno je roditeljima koji zbog posebnih obiteljskih razloga nemoguće smjestiti dijete u 
programe dječjih vrtića, koji se u načelu odnose na smještaj u područnim vrtićima zbog njihove 
prostorne dislociranosti u odnosu na mjesto prebivališta djeteta. Druga izmjena se odnosi na činjenicu 
zaposlenosti roditelja, koja je zbog nepronalaska posla ili njegovog gubitka onemogućavala roditelje da 
koriste pravo na sufinanciranje i otežavala aktivno traženje posla. 

Izmjenama u članku 5. olakšava se roditeljima postupak za podnošenje zahtjeva za 
sufinanciranje na način da se rokovi zahtjeva za sufinanciranje šire definiraju. 

 
III.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  

Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz Proračuna Grada Pazina, u odnosu 
na ona koja su planirana za 2021. i 2022. godinu.  

 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
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