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Vodič  

za otvaranje obrta za dadilje 

kroz pet uvjeta za osnivanje 
 

 

 

 

 

 

Pazin, studeni 2018. 

 

 

 

Dokument je nastao kao plod suradnje između Grada Pazina, Ureda državne uprave Istarske 
županije – Službe za gospodarstvo i Centra za socijalnu skrb Pazin – Podružnice Obiteljski centar s 
ciljem poticanja privatnih inicijativa u ranom odgoju i obrazovanju djece 
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Tko može obavljati djelatnost dadilje? 

 

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno 

odredbama Zakona o dadiljama. 

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja osoba koja ispunjava  osobne i  stručne 

uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta. 

Neovisno o tome da li poslove dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta, dadilja mora biti upisana u 

imenik dadilja (o uvjetima za upis u imenik dadilja vidi dolje toč.2) 

 

Koji su uvjeti za otvaranje djelatnosti dadilje kao obrtnka? 

Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ispunjavati slijedeće 
uvjete: 

1) biti upisana u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje; 
 

2) biti upisana u imenik dadilja; 
 
 

3) imati poslovni ili stambeni prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje (osim 
ako djelatnost dadilje obavlja isključivo u stambenom prostoru roditelja); 
 

4) imati sklopljen ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem 
djelatnosti dadilje; 
 
 

       5)    ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje 

. 

 

1. uvjet: Upis u obrtni registar bez početka rada 

• Podnosi se Zahtjev za izdavanje rješenja o prostornim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje, Uredu 

državne uprave Istarske županije, Službi za gospodarstvo, Ispostava Pazin, M.B.Rašana 2/1 Pazin- zatražiti 

otvaranje obrta bez početka rada da bi se dobilo rješenje o upisu u Registar obrtnika (osobni podaci , adresa 

stambenog ili poslovnog prostora u kojem će se obavljati djelatnost dadilje i površina prostora (m2). 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI  (UDUIŽ) 

• Kontakt: Služba za gospodarstvo,Voditelj službe : Ivan Alerić , dipl.iur. Sjedište Službe : Pula, Splitska 14 
Tel: 052 371 182 
Fax: 052 215 200 
E –mail : dnekic@udu-istra.hr 
 Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati 
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati. 
 Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka: 
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 10:30 
utorak od 12:00 do 14:30 

mailto:dnekic@udu-istra.hr
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E-mail adrese za kontakt vezano za registraciju obrta prema mjestu upita.  

•  

 

 

 

2. uvjet: Upis u imenik dadilja 
 

• Imenik dadilja vodi nadležni obiteljski centar prema prebivalištu ili odobrenom boravku dadilje 

• Za područje Istarske županije to je Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica Obiteljski centar sa 
sjedištem u Puli, Sergijevaca 2. 

•  

• Za upis u imenik dadilja potrebno je podnijeti obiteljskom centru zahtjev za upis u imenik dadilja. 

• Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I-1, a istome treba priložiti: 
– Izvod iz matice rođenih kao dokaz o postojanju poslovne sposobnosti; 
– Presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku u Republici 

Hrvatskoj; 
– Potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj 

zdravstvenoj sposobnost za rad; 
– Svjedodžbu odnosno diplomu o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću 

ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje hrvatskog jezika i 
latiničnog pisma; 

– Dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju; 
– Dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju; 
– Dokaz o stručnom usavršavanju. 

Po pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava upis u imenik dadilja, dadilja se upisuje u 
Imenik dadilja koji vodi nadležan Obiteljski centar 

OBITELJSKI CENTAR IŽ : Procedura za obavljanje poslova dadilje: nadležnost OBITELJSKOG CENTRA ZA 
PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE (CZSS Pazin Podružnica Obiteljski centar) 

• Kontakt: Podružnica Obiteljski centar  

Adresa: Pula, Sergijevaca 2, 3. kat 

Telefon: 052/391-425 

Mail: czss.pazin_obiteljskicentar@optinet.hr 

www: http://czss-pazin.hr/oc-pula/dadilje/  

 Ispostava email adresa 

PULA pisarnicapula@udu-istra.hr 

BUZET pisarnicabuzet@udu-istra.hr  

PAZIN pisarnicapazin@udu-istra.hr  

LABIN pisarnicalabin@udu-istra.hr  

ROVINJ pisarnicarovinj@udu-istra.hr  

POREČ pisarnicaporec@udu-istra.hr  

UMAG pisarnicaumag@udu-istra.hr 

mailto:czss.pazin_obiteljskicentar@optinet.hr
http://czss-pazin.hr/oc-pula/dadilje/
mailto:pisarnicapula@udu-istra.hr
mailto:pisarnicabuzet@udu-istra.hr
mailto:pisarnicapazin@udu-istra.hr
mailto:pisarnicalabin@udu-istra.hr
mailto:pisarnicarovinj@udu-istra.hr
mailto:pisarnicapporec@udu-istra.hr
mailto:pisarnicaumag@udu-istra.hr
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Upravna pristojba  

             Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Uredbi o Tarifi  upravnih pristojbi ( NN 8/17) 

naplaćuje s e Upravna pristojba  na Zahtjev u iznosu od 20,00 kn prema  Tar.br.1. St.1. i na Rješenje u iznosu 

50,00 kn prema Tar. br. 2. St.2.  

          

Upis u imenik pomoćnih dadilja 

• Imenik dadilja vodi nadležni obiteljski centar prema prebivalištu ili odobrenom boravku pomoćne dadilje. 

• Za upis u imenik pomoćnih dadilja potrebno je podnijeti obiteljskom centru zahtjev za upis u imenik 
pomoćnih dadilja. 

• Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I-2, a istome treba priložiti: 

-  izvod iz matice rođenih  

-  preslika osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku  

-  potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj 
sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva  

-  svjedodžba odnosno diploma o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuća isprava nadležne 
obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika  

- dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju 

Po pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava upis u imenik pomoćnih dadilja, pomoćna 
dadilja se upisuje u Imenik pomoćnih dadilja. 

Upravna pristojba  

             Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Uredbi o Tarifi  upravnih pristojbi ( NN 8/17) 

naplaćuje s e Upravna pristojba  na Zahtjev u iznosu od 20,00 kn prema  Tar.br.1. St.1. i na Rješenje u iznosu 

50,00 kn prema Tar. br. 2. St.2.  

 

3. uvjet: Zadovoljavanje prostornih uvjeta za obavljanje obrta 

    

Ured državne uprave u Istarskoj županiji (UDUIŽ)  

• Prikupiti dokaze da UDUIŽ utvrdi ispunjavanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom 
opremom i ostale uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru 
sukladno Pravilniku o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i 
ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilja (NN 74/13):  

1. Dokaz o uporabljivosti građevine 

2. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar 

3. Dokaz o vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili zakupu 

Napomena:  
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• U slučaju kada se djelatnost dadilje namjerava obavljati u stambenom prostoru,  obrtnik mora dostaviti 

pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva u kojem se namjerava obavljati djelatnost, a na kojem 

pisanom pristanku je potpis ovjeren kod javnog bilježnika. 

• Ukoliko se prostor nalazi u suvlasništvu, obrtnik mora dostaviti pisani pristanak svih suvlasnika, a na 

kojem pisanom pristanku je potpis ovjeren kod javnog bilježnika 

4. Dokumentacija o veličini i namjeni prostora (preslika iz projekta, skica prostora, opis namjene) 

5. Dokaz o površini neizgrađenog zemljišta za prilaz  

6. Dokaz o ispravnosti plinskih instalacija i plinskih uređaja te o ispunjenim tehničkim i ekološkim 

standardima vezano za grijanje 

7. Dokaz o priključcima na električnu i telefonsku mrežu te dokaz o ispravnosti električnih instalacija 

8. Dokaz o priključcima i instalacijama za dovod pi    tke vode i odvod otpadnih voda te o zdravstvenoj 

ispravnosti vode 

9. Atest strojeva i uređaja s povećanom opasnošću pri radu i atest radnog okoliša – temperatura, 

vlažnost, provjetravanje i osvjetljenje 

10. Dokaz o ispravnosti dimnjaka i dimovodnih kanala 

11. Dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije 

12. Dokaz o ispunjenim uvjetima zaštite na radu – preslika rješenja da su provedene mjere zaštite od 

buke (sukladno Zakonu o zaštiti od buke, Narodne novine, broj 30/09, 55/13, 153/13  i 41/16)  

13. Plan evakuacije  

14. Popis igračaka, opreme za igru (namjena i materijal), materijala, opreme i namještaja za boravak, 

prehranu i spavanje djece s deklaracijom 

15. Ostali dokazi: *Napomena: Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno tijelo Grada Zagreba u 
postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje propisanih Pravilnikom o uvjetima 
prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti 
(Narodne novine 74/13) može tražiti dostavu drugih odgovarajućih dokaza sukladno važećim propisima 

 

Upravna pristojba  

Plaća se sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i  Uredbi o tarifi upravnih pristojbi 

(Narodne novine, broj 8/17) - Tar. br. 2. Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima 

državne uprave - 35,00 kuna. 

 

4. uvjet: Sklapanje ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu 

obavljanjem djelatnosti dadilje 

 

Ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje prema 

informacijama osiguravajućih kuća od 800,00 do 1.000,00 kuna godišnje). Obrtnik je dužan kod osiguratelja u 

Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom 

gospodarskom prostoru sklopiti i za čitavo vrijeme obavljanja djelatnosti dadilje obnavljati ugovor o osiguranju od 

odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost) za 

štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje. Najniža 

osigurana svota ne može biti manja od 100.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 300.000,00 

kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osigurateljnoj godini. 

 

 



 
6 

 

5. uvjet: Rješenje o ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje 
•  

• Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje donosi nadležni obiteljski centar 
prema sjedištu obrta.  

• Za područje Istarske županije to je Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica Obiteljski centar sa 
sjedištem u Puli, Sergijevaca 2. 

 

 

OBITELJSKI CENTAR IŽ : Procedura za obavljanje poslova dadilje: nadležnost OBITELJSKOG CENTRA ZA 
PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE (CZSS Pazin Podružnica Obiteljski centar) 

 

Za donošenje navedenog rješenja podnosi se zahtjev, a istome treba priložiti: 

1. akt o upisu obrta u obrtni registar; 
 

2. rješenje ureda državne uprave o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti 
dadilje; 
 

3. rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja; 
 

 
4. ugovor o osiguranju;  

 
5. dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje 

namjerava obavljati. 
 

 
6. Ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru potrebna je i pisana izjava 

obrtnika o sastavu kućanstva, a obiteljski centar će u tom slučaju po službenoj dužnosti 
utvrditi: 
 

- da članovi kućanstva obrtnika nisu pravomoćno osuđeni niti se protiv njih vodi kazneni postupak za 
kaznena djela iz članka 8. st.1. toč.4. Zakona o dadiljama, da nemaju izrečenu sigurnosnu mjeru ili 
zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju 
ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno da nemaju izrečenu mjeru za zaštitu prava i 
dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, te da nemaju izrečenu prekršajno pravnu sankciju za 
nasilje u obitelji; 

–      da zbog bolesti člana kućanstva ili potrebe za skrbi člana obitelji nisu ugroženi zdravlje ili drugi interesi 
djeteta; 

–      da odnosi članova kućanstva koji žive u stambenom prostoru u kojem će se obavljati djelatnost dadilje 
nisu poremećeni. 
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Obiteljski centar će po službenoj dužnosti provjeriti i da li se u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem će 
se obavljati djelatnost dadilje pružaju usluge obiteljskog doma ili udomiteljstva, u kojem slučaju neće udovoljiti 
zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. 

        Po pravomoćnosti Rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova dadilje, dadilja se upisuje u 

REGISTAR DADILJA koji vodi nadležan Obiteljski centar. 

 

 

Upravna pristojba  

         Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Uredbi o Tarifi  upravnih pristojbi ( NN 8/17) naplaćuje 

s e Upravna pristojba  na Zahtjev u iznosu od 20,00 kn prema  Tar.br.1. St.1. i na Rješenje u iznosu 50,00 kn prema 

Tar. br. 2. St.2. 

1. Ured državne uprave u Istarskoj županiji (UDUIŽ)  

Obrtnik može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje kojim je usvojen 
zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje nadležnom uredu 
državne uprave u županiji. 

Upis datuma početka rada obrta (dostavljaju se Rješenja iz postupaka broj 2. i 4. te uplata na iznos od 150,00 
kuna i prijavljuje se osam (8) dana prije početka rada. 

 

 

 


