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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 30. 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.  
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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)  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)  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 
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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 
djelatnosti dadilja. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku 
Općine Žminj«. 
 
 
 
KLASA: 402-08/21-01/23 
URBROJ: 2171/04-01-21-1 
Žminj, 30. lipnja 2021. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 
 

        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Sara Mužina, v.r. 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18., 110/18. i 32/20), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ 
br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i 
članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18., 1/20. i 
1/21), Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2021. 
godine donijelo sljedeću  
 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi 
 
 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na nekretnini 
označenoj kao k.č. 192/6 PAZINSKA - PUT upisanoj u z.k.ul. 6685, te se na 
predmetnoj nekretnini u naselju Žminj ukida status nerazvrstane ceste kao javnog 
dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja građevinsko zemljište u vlasništvu Općine 
Žminj. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju - 
Rovigno, izvršit će brisanje upisa da je k.č. 192/6 PAZINSKA - PUT upisana u z.k.ul. 
6685 k.o. Žminj, nerazvrstana cesta kao javno dobro u općoj uporabi.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Žminj“. 
 
 
KLASA: 947-01/21-01/07 
URBROJ: 2171/04-01-21-3 
Žminj, 30. lipnja 2021. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Sara Mužina, v.r. 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18., 110/18. i 32/20), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ 
br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i 
članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18., 1/20. i 
1/21), Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2021. 
godine donijelo sljedeću  

 
 
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi 

 
 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na nekretnini 
označenoj kao k.č. 13722/8 PUT upisanoj u z.k.ul. 7104, te se na predmetnoj 
nekretnini u naselju Žminj ukida status nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj 
uporabi, i sada predstavlja građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Žminj. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju - 
Rovigno, izvršit će brisanje upisa da je k.č. 13722/8 PUT upisana u z.k.ul. 7104 k.o. 
Žminj, nerazvrstana cesta kao javno dobro u općoj uporabi.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Žminj“. 
 
 
KLASA: 947-01/21-01/07 
URBROJ: 2171/04-01-21-5 
Žminj, 30. lipnja 2021. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
 

       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Sara Mužina, v.r. 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18., 110/18. i 32/20), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ 
br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i 
članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 05/18., 1/20. i 
1/21), Općinsko vijeće Općine Žminj je na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2021. 
godine donijelo sljedeću  

 
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi  

 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na dijelovima 
nekretnine označene kao k.č. 13725/2 PUT upisane u z.k.ul. 7104, i to na dijelovima 
koji će nakon provedbe Parcelacijskog elaborata za provedbu postupka izvlaštenja 
broj 81-2020 izrađenog po Geoinfo Istra d.o.o. iz Pazina, Dušani 78, Zarečje, od 
listopada 2020., a u skladu s pravomoćnom Lokacijskom dozvolom Klase: UP/I-350-
05/20-01/000064, Urbroj: 2163/1-18-07/1-20-0006 od 20.07.2020. izdanom od 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeka za 
prostorno uređenje i gradnju Rovinj nositi oznake k.č. 13725/2 u površini od 490 m2, 
k.č. 13725/6 u površini od 168 m2, k.č. 13725/8 u površini od 2m2 i k.č. 13725/9 u 
površini od 18 m2 te se na predmetnim nekretninama u naselju Žminj ukida status 
nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavljaju 
građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Žminj. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno knjižni odjel u Rovinju - 
Rovigno, izvršit će brisanje upisa da su novonastale čestice k.č. 13725/2, 13725/6, 
13725/8 i 13725/9 k.o. Žminj, nerazvrstana cesta kao javno dobro u općoj uporabi.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Žminj“. 
 
KLASA: 947-01/21-01/07 
URBROJ: 2171/04-01-21-6 
Žminj, 30. lipnja 2021. 

       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Sara Mužina, v.r. 

 

 


