
DJELATNOST DADILJE 

Peta je godina važenja Zakon o dadiljama (NN 37/13) koji je omogućio svim osobama koje pružaju 

usluge čuvanja djece da to čine legalno te da im za to vrijeme teče radni staž i pripadaju sva prava koja 

iz toga proizlaze. U vremenu važenja spomenutog zakona, na području Međimurske županije 

registrirano je šest dadilja i jedna pomoćna dadilja te su otvorena dva obrta za obavljanje djelatnosti 

dadilje. 

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina. Može se obavljati u 

stambenom prostoru dadilje, u za to osiguranom poslovnom prostoru ili pak u stambenom prostoru 

roditelja. Ovom djelatnošću mogu se baviti osobe (dadilje) koje su ishodile upis u Imenik dadilja te koje 

su u tu svrhu otvorile vlastiti obrt ili su zasnovale radni odnos s obrtnikom koji je registrirao obavljanje 

ove djelatnosti. Postupak upisa u Imenik dadilja, kao i postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za 

početak rada obrta, provode se za područje Međimurske županije u Centru za socijalnu skrb Čakovec, 

Podružnici Obiteljski centar.  

Da bi neka osoba mogla postati dadilja mora osim općih uvjeta (poslovna sposobnost, prebivalište ili 

boravište u Republici Hrvatskoj, opća zdravstvena sposobnost za rad, nekažnjavanost, poznavanje 

hrvatskog jezika i latiničnog pisma, najmanje srednjoškolsko obrazovanje) ispunjavati i uvjet stručne 

osposobljenosti što se postiže završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje. Osobe koje 

imaju završen studij predškolskog odgoja nisu dužne pohađati program stručnog osposobljavanja, dok 

osobe koje imaju završen učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij 

socijalne pedagogije, logopedije, socijalnog rada i sestrinstva pohađaju samo dio programa. 

Za registraciju vlastitog obrta dadilja se mora upisati u obrtni registar s registriranom djelatnošću 

dadilje, imati poslovni ili stambeni prostor koji ispunjava propisane uvjete (osim ako će djelatnost 

obavljati u stambenom prostoru roditelja), sklopiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti 

te ishoditi donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. 

Jednom kada otvori vlastiti obrt, dadilja u njemu može raditi sama ili pak može zaposliti jednu ili više 

dadilja ili pomoćnih dadilja o čemu će ovisiti i broj djece koju može čuvati. U registriranom obrtu može 

se čuvati do najviše 12-ero djece, a sve uvjete čuvanja djece kao i cijenu usluge dadilja dogovara izravno 

s roditeljima. Županija, gradovi i općine mogu sudjelovati u sufinanciranju troškova čuvanja djece kod 

dadilje, sukladno svojim programima i odlukama. 

Pomoćna dadilja je osoba koja je zaposlena kod obrtnika registriranog za obavljanje djelatnosti dadilje 

te koja osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu. Ona ispunjava sve uvjete kao i dadilja, 

osim uvjeta stručne osposobljenosti, a da bi mogla početi raditi, mora se upisati u Imenik pomoćnih 

dadilja koji se za područje Međimurske županije također vodi u Centru za socijalnu skrb Čakovec, 

Podružnici Obiteljski centar. 
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