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Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13 i 98/19), članka
41. Statuta Općine Žminj (»Službeni glasnik Općine Žminj«, broj: 05/18, 1/20 i 1/21),
Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj dana __. lipnja 2021. godine
donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
iz proračuna Općine Žminj

Članak 1.
(1)
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja djelatnosti dadilja te
kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje.
(2)
Djelatnost dadilje u smislu ove Odluke obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu
u dobi do 7 godina odnosno do polaska u školu, u stambenom ili poslovnom prostoru
koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja sukladno
odredbama Zakona o dadiljama.
(3)
Pod pojmom „dadilja“ podrazumijevaju se fizičke osobe koje djelatnost
čuvanja, brige i skrbi za djecu obavljaju kao obrtnici temeljem Zakona o dadiljama.
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, za
djecu koja imaju prebivalište na području općine Žminj te za koje je Općina Žminj
izdala suglasnost za sufinanciranje za određenu pedagošku godinu ukoliko su
popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću „Rapčići“ Žminj.
(2)
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim, kumulativno ispunjenim
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 se nalazi na Listi 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).
(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
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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)
Roditelji koji koriste usluge dadilje imaju pravo na sufinanciranje do 50 %
cijene usluge dadilje, s time da iznos sufinanciranja ne može biti veći 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 na temelju zahtjeva/računa dadilja prema
stvarnom obračunu za svaki mjesec.
(3)
U svakoj pedagoškoj godini najviše se može sufinancirati smještaj 12
(dvanaestero) djece, s time da se prioriteti utvrđuju redom prema mjestu na Listi
čekanja za Dječji vrtić »Rapčići«.
Članak 5.
(1)
Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Jedinstveni upravni
odjel temeljem zahtjeva roditelja.
(2)
Zahtjevi za dobivanje suglasnosti za sufinanciranje smještaja djeteta kod
dadilje podnose se Općini Žminj, Jedinstvenom upravnom odjelu, na propisanom
obrascu, za svaku pedagošku godinu, i to najkasnije do 15. srpnja tekuće godine za
narednu pedagošku godinu, uz priložene dokumente:
1. preslik osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu za sve članove kućanstva
(roditelje/skrbnike 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 registriranog za
djelatnost dadilja.
(3)
(4)
Po proteku roka za predaju zahtjeva, Općina Žminj odobriti će
sufinanciranje smještaja do ukupno 12 djece prema prioritetnoj listi – listi čekanja za
upis u DV „Rapčići“ Žminj.
(4)
Ukoliko u ostavljenom roku bude podnijeto manje od 12 urednih zahtjeva, u
skladu s ovom Odlukom razmatrati će se i zahtjevi podnijeti nakon navedenog roka.
(5)
Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik potpore dužan je za vrijeme trajanja
sufinanciranja omogućiti Općini Žminj kontrolu ispunjavanja uvjeta iz članka 2. ove
Odluke, odnosno u roku od 8 dana od nastanka prijaviti Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Žminj svaku promjenu koja može utjecati na daljnje sufinanciranje
usluge dadilja.
(6)
Općina Žminj 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 Jedinstveni upravni odjel 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
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djelatnosti dadilja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Općine Žminj«.
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URBROJ: 2171/04-01-21-1
Žminj, __. lipnja 2021.
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