- prijedlog Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13), članka 41.
Statuta Općine Žminj (»Službeni glasnik Općine Žminj«, broj: 05/18), Općinsko vijeće
Općine Žminj na sjednici održanoj dana __. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
za pedagošku 2019./2020. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja djelatnosti dadilja te kriteriji
za ostvarivanje prava na sufinanciranje.
Članak 2.
(1) Općina Žminj sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na području općine
Žminj, na osnovi broja djece s područja općine koje se nalaze na čuvanju u obrtu.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima:
1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište
na području općine Žminj,
2. ukoliko su oba roditelja djeteta zaposlena,
3. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću
»Rapčići« Žminj nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja,
4. ukoliko je dijete na čuvanju, brizi i skrbi u trajanju istovjetnom dužini trajanja
programa koji se provode u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
(poludnevni i cjelodnevni program),
5. ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih raditelja (noćni rad, smjenski
rad i sl.) nije moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.
(2) Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.
(3) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.
Članak 3.
Iznimno, Općina Žminj sufinancirati će djelatnost dadilja registriranih u okruženju (na
području susjednih općina i gradova) u kojima su smještena djeca s područja Općine
Žminj i koja ispunjavaju uvjete iz članka 2., u slučaju da sve potrebe i interese djece i
roditelja nije moguće zadovoljiti na području općine Žminj.
Članak 4.
(1) Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja ne može biti veća od 1.200,00 kuna
mjesečno.
(2) S obrtima registriranima za djelatnost dadilja Općina Žminj će sklopiti ugovor o
sufinanciranju, a isplate će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec.
(3) U pedagoškoj godini 2019./2020. najviše se može sufinancirati smještaj 5 (petero)
djece, s time da se prioriteti utvrđuju redom prema mjestu na Listi čekanja za Dječji
vrtić »Rapčići«.
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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 Općini Žminj,
Jedinstvenom upravnom odjelu uz priložene dokumente:
1. preslik osobne iskaznice za sve članove kućanstva (roditelja/e/ skrbnika/ke i
dijete),
2. dokaz o zaposlenju za oba roditelja - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od 3
mjeseca, odnosno jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u
inozemstvu, ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu i nije obveznik hrvatskih propisa
o mirovinskom osiguranju, ovjereni prijevod (potvrda poslodavca, porezna kartica i
slično),
3. preslik izvoda iz matične knjige rođenih za dijete,
4. preslik ugovora sklopljenog između roditelja i obrta registiranog za djelatnost
dadilja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Općine Žminj«.
KLASA:
URBROJ:
Žminj,_________2019.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić
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Obrazloženje
U ožujku 2013. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o dadiljama, u cilju
omogućavanja i reguliranja djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci do 14 godina u
stambenom ili poslovnom prostoru. Na ovaj način se omogućava da se regulira i
unaprijedi ova vrsta brige, a posebno se to odnosi na brigu o djeci jasličke i
predškolske dobi.
Prema članku 37. Zakona o dadiljama, jedinice lokalne i područne samouprave
sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje, na području svoje jedinice, sukladno
svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug poslova
jedinice.
Prema članku 18. Zakona o dadiljama, dadilja je obavezna primjenjivati znanja i
vještine iz svoje djelatnosti, poštujući prava djeteta, djetetov najbolji interes, etička i
stručna načela čija je svrha zaštita djeteta. Tako je obavezna osobito: voditi brigu o
zdravlju i sigurnosti djeteta, o zdravoj prehrani, o dnevnom odmoru, uvjetima u kojim
se dijete nalazi, poučavati dijete životnim i socijalnim vještinama i dr.
Dadilja je dužna osnovati obrt kako bi mogla poslovati. Dadilja može biti osoba koja je
stručno osposobljena prema istom Zakonu te upisana u imenik dadilja.
Obzirom da je u većini jedinica lokalne samouprave problem kako zadovoljiti potrebe
zaposlenih roditelja za organiziranom skrbi za djecu rane i predškolske dobi, ovaj za
Hrvatsku relativno novi model se pokazuje izuzetno dobrim, pa je većina prihvatila
sufinanciranje ove djelatnosti, naročito za one dobne skupine i dužinu boravka,
odnosno čuvanja djeteta za koje nema dovoljno kapaciteta u ustanovama ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Općina Žminj osigurava sredstva za provedbu aktivnosti Programa predškolskog
odgoja u ustanovama kojima ona nije osnivač radi zadovoljavanja potreba djece za
upisom u organizirane programe predškolskog odgoja i obrazovanja kroz
sufinanciranje troškova.
Trenutno ovu mogućnost ostvaruje petero djece s područja općine Žminj.
Obrti za dadilje omogućavaju smještaj djece roditeljima koji imaju potrebu za
organiziranom brigom za djecu kada rade, a u slučajevima kada u Dječjem vrtiću
»Rapčići« Žminj nema mjesta. Trenutni kapaciteti Dječjeg vrtića »Rapčići« te vrtića
drugih osnivača u okruženju još uvijek ne zadovoljavaju sve potrebe. Posebno se to
odnosi na specifične potrebe roditelja koji rade u dvije ili više smjena.
Iako se programi obavljanja djelatnosti dadilja i ustanova predškolskog odgoja i
obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način brige za djecu može nadomjestiti
nedostatak kapaciteta u ustanovama.
Potrebe djece i roditelja za organiziranom skrbi i brigom za djecu s područja općine
Žminj postoje.
Smatramo opravdanim da se omogući sufinanciranje u obrtima za obavljanje
djelatnosti dadilja u drugim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, sve dok se
isti ne otvore na području općine Žminj, odnosno dok postoji potreba djece za
korištenjem ove usluge.
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Što se tiče modela sufinanciranja rada dadilja predlaže se da se ova vrsta usluga
sufinancira kao model sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja pod jednakim uvjetima pod kojima se sufinanciraju programi smještaja
djece u vrtićima drugih osnivača, uz ispunjavanje određenih uvjeta:
1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na
području općine Žminj,
2. ukoliko su oba roditelja djeteta zaposlena,
3. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću »Rapčići«
Žminj nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja,
4. ukoliko je dijete na čuvanju, brizi i skrbi najmanje u trajanju od 6 do 10 sati dnevno,
odnosno istovjetno dužini trajanja programa koji se provode u ustanovama ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i cjelodnevni program)
5. ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih raditelja (noćni rad, smjenski rad) nije
moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.
Visina sufinanciranja predlaže se na osnovi podataka o sufinanciranju smještaja
djece u vrtićima. Općina Žminj sufinancira usluge u dječjim vrtićima drugih osnivača u
iznosu razlike koju plaćaju roditelji u tim vrtićima i ekonomske cijene programa koje
nude ti vrtići, ali najviše 1.200,00 kn.
Na osnovi navednog predlaže se sufinanciranje obrta za dadilje u okviru prosjeka
sufinanciranja cijene usluge u dječjim vrtićima drugih osnivača - maksimalan iznos
sufinanciranja može biti 1.200 kuna.
Na području Općine Žminj do prijedloga ove odluke nema otvorenih obrta ovlaštenih
dadilja niti je prema našim saznanjima itko do sada završio tečaj za dadilje, pa se
predviđa da u naredno vrijeme neće biti moguće osigurati skrb za djecu na području
općine Žminj.
Međutim, ovo je prilika nezaposlenim osobama s područja Općine Žminj da razmotre
mogućnosti samozapošljavanja u ovoj djelatnosti.
U međuvremenu, na širem području (na području grada Pazina) su se, prema našim
saznanjima otvorila najmanje 2 obrta za dadilje.
Obzirom da neki od roditelja s područja općine Žminj planiraju tamo upisati svoju
djecu, isti su podnijeli zamolbu za sufinanciranjem Općini.
Stoga je prijedlogom Odluke predviđeno, kao izuzetak, sufinanciranje obrta u
okruženju (na području susjednih općina i gradova) u kojima su smještena djeca s
područja Općine Žminj i koja ispunjavaju uvjete sve dok potrebe ne budu zadovoljene
otvaranjem obrta za dadilje na području Općine Žminj.
U Proračunu Općine Žminj osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti
sufinanciranja troškova programa predškolskog odgoja u ustanovama kojima nije
osnivač Općina Žminj.
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