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OBA VIJEST
O SUFINANCIRANJU DJELATNOSTI DADILJA

IZ SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA
OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba, 28118)
sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinancira se djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s
registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno
odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37113), a koje obavljaju djelatnost na području
Grada Zagreba.

U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna dadiljama se osiguravaju sredstva za
osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom
iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

MJESECNI IZNOS
PRIHODOVNI CENZUS SUFINANCIRANJA PO DJETETU

IZ PRORAČUNA GRADA
ZAGREBA

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog
kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 1.300,00 kn
4.501,00 kn i više
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog
kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 1.450,00 kn
3.501,00 do 4.500,00 kn
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog
kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 1.600,00 kn
2.501,00 do 3.500,00 kn
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog ,
kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 1.750,00 kn
2.500,00 kn

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za
iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita (do najviše 12 rata) po ugovoru za
nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu
najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12
mjesečnih najamnina).



{

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu utvrđuju dadilje na temelju dokumentacije koju im
dostavljaju roditelji/skrbnici.

Za mjesec u kojem dadilja čuva, brine se i skrbi o djetetu do najviše 5 dana, sredstva se
umanjuju za 60%.

Dadilje su dužne Gradskom uredu za obrazovanje mjesečno (do 3. u mjesecu za prethodni
mjesec) dostaviti:

- zahtjev za sufinanciranje i evidenciju o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi o djeci temeljem
koje će se utvrditi iznos sufinanciranja po djetetu za prethodni mjesec,

- mjesečno izvješće o utrošku sredstava doznačenih iz gradskog proračuna u prethodnome
mjesecu (po namjenama).

Ako se utvrdi da je dadilja dostavila netočnu evidenciju o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi
o djeci za pojedini mjesec, umanjit će se mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu u sljedećem
razdoblju.

U slučaju ponovljenog dostavljanja netočne evidencije o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi o
djeci, dadilji će se ukinuti daljnje financiranje.

Dadilje samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni
čuvanja, brige i skrbi o djeci, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene čuvanja, brige i skrbi o
djeci.

Dadilja će utvrditi iznos sufinanciranja djelatnosti dadilja iz sredstava Proračuna
Grada Zagreba na temelju sljedećih dokaza:

1. Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja iz sredstava Proračuna Grada
2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu (zajedničko kućanstvo čine

bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju,
odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno)

3. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu (izjava o prihodima
zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa
sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa do dostave propisanih dokaza)

Rok dostave do 28. veljače 2019. godine.

4. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za sufinanciranja djelatnosti dadilja iz sredstava
Proračuna Grada Zagreba:
4.1. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj

godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog
kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen
za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom
prostoru:

- potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove
zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da
dadilja može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave
Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u
prethodnoj godini, ukoliko nisu suglasni onda trebaju dati pisanu izjavu da ne žele
dostaviti navedene dokaze i da su suglasni da time ostvaruju pravo na sufinanciranje
u naj nižem iznosu određenom prema prihodovnom cenzusu

- potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i
drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili
samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za
bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po
ugovoru o djelu, drugi prihodi koj i' podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu
na dohodak)

- ugovor o stambenom kreditu,' dokaz o uplaćenim ratama u prethodnoj godini (do
naj više 12 rata) ,:>



- ugovor o najmu stana, dokaz o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini (do najviše
12 mjesečnih najamnina)

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU SAMO U SLUČAJU PROMJENA:
4.2. dokaz o prebivalištu djeteta:

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da
dadilja može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu
djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana

4.3.dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova
zajedničkog kućanstva

Rok dostave do 22. ožujka 2019. godine.

Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja iz sredstava Proračuna Grada s Izjavom o
članovima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za
2018. godinu (na obrascima koji se mogu preuzeti kod dadilje ili na web-stranici Grada Zagreba
www.zagreb.hr) dostavlja se dadiljama do 28. veljače 2019. godine.

Dadilje će utvrditi akontacijski iznos sufinanciranja djelatnosti dadilja iz sredstava
Proračuna Grada Zagreba za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba od 1. siječnja 2019.
godine na temelju Zahtjeva roditelja/skrbnika za sufinanciranje djelatnosti dadilja iz sredstava
Proračuna Grada, navedenih izjava i svih potrebnih dokaza.

Roditelji/skrbnici su dužni do 22. ožujka 2019. godine dostaviti dadiljama potvrde
poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2018. godinu, dokaze
o iznosu uplaćenog stambenog kredita i najamnine u 2018. godini, te dokaze o eventualnim
promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva.

Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji ne dostave
dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sufinanciranja prema navedenim
kriteri" ima ostvaru·u ravo na sufinanciran .e u na 'nižem iznosu odl' eno rema
prihodovnom cenzusu.

PRILOZI:
·1. Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja iz sredstava Proračuna Grada
2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu
3. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu
4. Pisana suglasnost roditelja/skrbnika da dadilja može putem nadležnog gradskog ureda

provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove
zajedničkog kućanstva za 2018. godinu ,

5. Pisana suglasnost roditelja/skrbnika da dadilja može putem nadležnog gradskog ureda
provjeriti podatke o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva u zbirci
podataka o prebivalištu i boravištu građana Ministarstva unutarnjih poslova


