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22.
Na	 temelju	 članka	 37.	 Zakona	 o	 dadiljama	 („Narodne	
novine“	broj	 	37/13	 i	98/19)	 i	 članka	34.	Statuta	Općine	
Viškovo	 („Službene	novine	Općine	Viškovo“	broj	3/18	 i	
2/20),	 Općinsko	 vijeće	 Općine	 Viškovo,	 na	 38.	 sjednici	
održanoj	3.	lipnja	2020.	godine	donijelo	je

Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima 
i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Članak	1.	
U	Odluci	o	uvjetima	i	načinu	sufinanciranja	djelatnosti	da-
dilja	(„Službene	novine	Općine	Viškovo“	br.	14/19)	članak	
3.	mijenja	se	i	sada	glasi:
„(1)	 Pravo	 na	 sufinanciranje	 djelatnosti	 dadilja	 iz	 članka	
2. ove Odluke ostvaruju roditelji koji su u braku odnosno 
izvanbračnoj	zajednici	ukoliko	ispunjavaju	sljedeće	uvjete:
1. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u 
ustanovama	 predškolskog	 odgoja	 obuhvaćenih	 Planom	
mreže	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Viškovo	(„Služ-
bene	 novine	 Primorsko-goranske	 županije“	 broj	 4/14,	
i	 	 „Službene	 novine	Općine	Viškovo“	 broj	 1/15.,	 3/15.	 i	
7/16.)	nije	moguće	upisati	u	iste	te	je	stavljeno	na	Listu	če-
kanja,	a	za	pedagošku	godinu	za	koju	je	podnesen	zahtjev	
za	sufinanciranje	djelatnosti	dadilja,
2.	 dijete	 i	 oba	 roditelja	 koji	 su	 hrvatski	 državljani	 imaju	
prijavljeno	prebivalište	na	području	Općine,	odnosno	bo-
ravište	 na	 području	Općine	 pod	 uvjetom	da	 nemaju	 pre-
bivalište	na	području	Republike	Hrvatske,	a	za	strane	dr-
žavljane	da	dijete	i	oba	roditelja	kojima	je	odobren	stalni	
boravak	imaju	prijavljeno	prebivalište	na	području	Općine,	
odnosno kojima je odobren privremeni boravak imaju pri-
javljeno	boravište	na	području	Općine,
3.	za	oba	roditelja	adresa	prebivališta,	odnosno	boravišta	
kod	privremenog	boravka	stranca,	evidentirana	u	eviden-
ciji	Ministarstva	unutarnjih	poslova	jednaka	je	adresi	iska-
zanoj	u	evidenciji	Ministarstva	financija,	Porezna	uprava
4. oba roditelja nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema 
Općini	u	trenutku	podnošenja	zahtjeva	za	sufinanciranje,
5. oba roditelja su zaposlena
6.	ukoliko	je	dijete	na	čuvanju,	brizi	i	skrbi	u	trajanju	od	5	
do	11	sati	dnevno,	odnosno	istovjetno	dužini	trajanja	pro-
grama	koji	se	provode	u	ustanovama	iz	stavka	1.	točke	1.	
ovog	članka,
7.	 ukoliko	 zbog	 specifičnih	 potreba	 zaposlenih	 roditelja	
(noćni	rad,	smjenski	rad	i	sl.)	nije	moguće	smjestiti	dijete	u	
ustanove	iz	stavka	1.	točke	1.	ovog	članka.
(2)	Uvjeti	iz	stavka	1.točke	1.-	6.	ovog	članka	moraju	biti	
ispunjeni kumulativno.“

Članak	2.
U	Odluci	o	uvjetima	i	načinu	sufinanciranja	djelatnosti	da-
dilja članak	4.	mijenja se i sada glasi:
„(1)	Pravo	na	sufinanciranje	djelatnosti	dadilja	iz	članka	2.	
ove Odluke ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno u 
izvanbračnoj	zajednici	ukoliko	ispunjava	sljedeće	uvjete:
1. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u 
ustanovama	 predškolskog	 odgoja	 obuhvaćenih	 Planom	
mreže	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Viškovo	(„Službe-
ne	novine	Primorsko-goranske	županije“	broj	4/14,	„Služ-
bene	novine	Općine	Viškovo“	broj	1/15.,	3/15.	i	7/16.)	nije	
moguće	upisati	u	iste	te	je	stavljeno	na	Listu	čekanja,	a	za	
pedagošku	godinu	za	koju	je	podnesen	zahtjev	za	sufinan-
ciranje	djelatnosti	dadilja,
2.	dijete	 i	 roditelj	 s	kojim	dijete	živi	koji	 su	hrvatski	dr-
žavljani	 imaju	prijavljeno	prebivalište	na	području	Opći-
ne,	odnosno	boravište	na	području	Općine	pod	uvjetom	da	
nemaju	prebivalište	na	području	Republike	Hrvatske,	a	za	
strane	državljane	da	dijete	i	roditelj	s	kojim	dijete	živi	koji-
ma	je	odobren	stalni	boravak	imaju	prijavljeno	prebivalište	
na	području	Općine,	odnosno	kojima	je	odobren	privreme-
ni	boravak	imaju	prijavljeno	boravište	na	području	Općine,
3.	za	roditelja	s	kojim	dijete	živi	adresa	prebivališta,	odno-
sno	boravišta	kod	privremenog	boravka	stranca,	evidenti-
rana	u	evidenciji	Ministarstva	unutarnjih	poslova	jednaka	
je	adresi	iskazanoj	u	evidenciji	Ministarstva	financija,	Po-
rezne uprave
4.	roditelj	s	kojim	dijete	živi	nema	iskazano	dospjelo	du-
govanje	prema	Općini	u	 trenutku	podnošenja	zahtjeva	za	
sufinanciranje,
5.	roditelj	s	kojim	dijete	živi	je	zaposlen,
6.	ukoliko	je	dijete	na	čuvanju,	brizi	i	skrbi	u	trajanju	od	5	
do	11	sati	dnevno,	odnosno	istovjetno	dužini	trajanja	pro-
grama	koji	se	provode	u	ustanovama	iz	stavka	1.	točke	1.	
ovog	članka,
7.	ukoliko	zbog	specifičnih	potreba	zaposlenog	roditelja	s	
kojim	dijete	 živi	 (noćni	 rad,	 smjenski	 rad	 i	 sl.)	 nije	mo-
guće	smjestiti	dijete	u	ustanove	iz	stavka	1.	točke	1.	ovog	
članka.
(2)	Uvjeti	iz	stavka	1.točke	1.-	6.	ovog	članka	moraju	biti	
ispunjeni kumulativno.
(3)	U	smislu	ove	Odluke	roditelji	koji	nisu	a	braku,	a	pri-
javljeni	su	na	istoj	adresi	smatrat	će	se	da	su	u	izvanbračnoj	
zajednici“.

Članak	3.
U	Odluci	o	uvjetima	i	načinu	sufinanciranja	djelatnosti	da-
dilja		iza	članka	4.	dodaje	se	članak	4.	a	koji	glasi:
„Članak	4.a
(1)	Pravo	na	sufinanciranje	djelatnosti	dadilja	iz	članka	2.	
ove Odluke ostvaruje roditelj koji je u postupku razvoda 
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braka	ukoliko	ispunjava	sljedeće	uvjete:
1. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u 
ustanovama	 predškolskog	 odgoja	 obuhvaćenih	 Planom	
mreže	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Viškovo	(„Službe-
ne	novine	Primorsko-goranske	županije“	broj	4/14,	„Služ-
bene	novine	Općine	Viškovo“	broj	1/15.,	3/15.	i	7/16.)	nije	
moguće	upisati	u	iste	te	je	stavljeno	na	Listu	čekanja,	a	za	
pedagošku	godinu	za	koju	je	podnesen	zahtjev	za	sufinan-
ciranje	djelatnosti	dadilja,
2.	dijete	 i	 roditelj	 s	kojim	dijete	živi	koji	 su	hrvatski	dr-
žavljani	 imaju	prijavljeno	prebivalište	na	području	Opći-
ne,	odnosno	boravište	na	području	Općine	pod	uvjetom	da	
nemaju	prebivalište	na	području	Republike	Hrvatske,	a	za	
strane	državljane	da	dijete	i	roditelj	s	kojim	dijete	živi	koji-
ma	je	odobren	stalni	boravak	imaju	prijavljeno	prebivalište	
na	području	Općine,	odnosno	kojima	je	odobren	privreme-
ni	boravak	imaju	prijavljeno	boravište	na	području	Općine,
3.	za	roditelja	s	kojim	dijete	živi	adresa	prebivališta,	odno-
sno	boravišta	kod	privremenog	boravka	stranca,	evidenti-
rana	u	evidenciji	Ministarstva	unutarnjih	poslova	jednaka	
je	adresi	iskazanoj	u	evidenciji	Ministarstva	financija,	Po-
rezne	uprave,
4.	roditelj	s	kojim	dijete	živi	nema	iskazano	dospjelo	du-
govanje	prema	Općini	u	 trenutku	podnošenja	zahtjeva	za	
sufinanciranje,
5.	roditelj	s	kojim	dijete	živi	je	zaposlen,
6.	ukoliko	je	dijete	na	čuvanju,	brizi	i	skrbi	u	trajanju	od	5	
do	11	sati	dnevno,	odnosno	istovjetno	dužini	trajanja	pro-
grama	koji	se	provode	u	ustanovama	iz	stavka	1.	točke	1.	
ovog	članka,
7.	roditelj	s	kojim	dijete	živi	dokaže	da	je	kod	nadležnog	
suda	pokrenut	postupak	za	razvod	braka,
8.	ukoliko	zbog	specifičnih	potreba	zaposlenog	roditelja	s	
kojim	dijete	 živi	 (noćni	 rad,	 smjenski	 rad	 i	 sl.)	 nije	mo-
guće	smjestiti	dijete	u	ustanove	iz	stavka	1.	točke	1.	ovog	
članka.
(2)	Uvjeti	iz	stavka	1.točke	1.-	7.	ovog	članka	moraju	biti	
ispunjeni kumulativno.“

Članak	4.
U	Odluci	o	uvjetima	i	načinu	sufinanciranja	djelatnosti	da-
dilja članak	9.	mijenja se i sada glasi:
„Uvjet	iz	članka	3.	stavka	1.	točke	1.,	članka	4.	stavka	1.	
točke	 1.	 i	 članka	 4.a	 stavka	 1.	 točke	 1.	 ne	 odnosi	 se	 na	
korisnike	usluge	dadilje	koji	su	s	obrtom	iz	članka	2.	ove	
Odluke	sklopili	ugovor	za	pedagošku	godinu	2019/2020	i	
ranije,	a	koji	će	navedenu	uslugu	koristiti	bez	prekida	sve	
do	uzrasta	polaska	u	školu.“

Članak	5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim	novinama	Općine	Viškovo“.

KLASA: 021-04/20-01/05
URBROJ: 2170-09-04/04-20-18
VIŠKOVO, 3. lipnja 2020. godine
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