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Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom 
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Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 
- pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim 
prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila izv. prof. dr. se. Vesnu Bedeković, 
ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ivana Malenicu, ministra 
uprave, Mariju Pletikosu i Margaretu Mađerić, državne tajnice u Ministarstvu za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku, Darka Nekića, Katicu Prpić i Josipu Rimac, državne 
tajnike u Ministarstvu uprave. Nadu Zrinušić, Ivicu Bošnjaka i dr. sc. Maju Vučinić- 
Knežević, pomoćnike ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te doc. dr. 
sc. Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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Zagreb, rujan 2019.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4., 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 

– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Ocjena stanja 

 

Zakonom o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13; u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje 

se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja 

obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno 

usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje 

djelatnosti dadilje. 

 

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u 

stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom 

prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona. 

 

Sukladno predmetnom Zakonu, djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji 

ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje. Obrtnik može obavljati djelatnost dadilje 

ako je upisan u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje, upisan u imenik dadilja i 

ima poslovni ili stambeni prostor te opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 

dadilje. Uvjete prostora, opremljenost prostora odgovarajućom opremom i ostale uvjete za 

obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, a osobito veličinu prostora 

koji je potrebno osigurati po djetetu utvrđuje nadležni ured državne uprave u županiji odnosno 

upravno tijelo Grada Zagreba. 

 

S ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. u okviru reformskog 

prioriteta „Unapređenje javne uprave“ koji uključuje mjeru 1.4.4. „Decentralizacija i 

racionalizacija“,  nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, 

broj 66/19) potrebno je uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i 

cjelovit način uređuje sustav državne uprave. 

  

U tom smislu potrebne su izmjene Zakona o dadiljama kojim se redefiniraju institucije 

i razine koje će obavljati određeni stupanj i određenu vrstu upravnih poslova.  

 

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom 
 

Ovim Zakonom uređuje se promjena nadležnosti za utvrđivanje ispunjavanja 

prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, na 
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način da se poslovi ureda državne uprave u županijama povjeravanju županijama sukladno 

Zakonu o sustavu državne uprave. 

 

Posljedice koje se proisteći donošenjem Zakona 

 

Donošenjem ovoga Zakona uskladit će se Zakon o dadiljama sa Zakonom o sustavu 

državne uprave u dijelu u kojem je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u 

županijama kojima će se odnosni poslovi državne uprave povjeriti županijama, izuzev 

poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata. 

 

Prema predloženom normativnom rješenju ispunjavanje prostornih uvjeta za 

obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru umjesto ureda državne 

uprave u županiji utvrđivat će županije odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno 

prema mjestu gdje se stambeni ili poslovni prostor nalazi, na temelju zahtjeva obrtnika koji 

namjerava obavljati djelatnost dadilje, a rješenje kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni 

uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje umjesto ureda državne uprave u županiji, donosit će 

županije odnosno upravno tijelo Grada Zagreba. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

 

IV.  OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 

POSTUPKU 

 

U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 

113/16, 69/17 i 29/18) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. 

 

Donošenje ovoga Zakona potrebno je radi usklađivanja Zakona o dadiljama sa 

Zakonom o sustavu državne uprave u dijelu u kojem je propisana stvarna nadležnost ureda 

državne uprave u županijama, koju treba izmijeniti radi prestanka rada ureda državne uprave 

u županijama i povjeravanja dijela odnosnih poslova županijama. 

  

Uvažavajući navedeno, donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku 

sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora radi osiguravanja pravilnog, učinkovitog 

i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje su županije 

preuzele od ureda državne uprave u županijama, a što su osobito opravdani razlozi za 

donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  

ZAKONA O DADILJAMA 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13), u članku 24. stavku 2., podstavku 

2. riječi: „ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba“ 

zamjenjuju se riječima: „nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba (u 

daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 25. stavku 2. riječi: „uredu državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 

riječima: „nadležnom upravnom tijelu“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 26. stavku 1. riječi: „ured državne uprave u županiji“ zamjenjuje se riječima: 

„nadležno upravno tijelo“. 

 

U stavku 2. riječi: „Ured državne uprave u županiji“ zamjenjuje se riječima: 

„Nadležno upravno tijelo“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 29. stavcima 3. i 4. riječi: „uredu državne uprave“ zamjenjuje se riječima: 

„nadležnom upravnom tijelu“. 

 

 

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 5. 

 

Ministar nadležan za socijalnu skrb dužan je uskladiti  Pravilnik o uvjetima prostora, 

opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti 

dadilje (Narodne novine, broj 74/13) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovoga Zakona.  

 

Članak 6. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 

godine.  
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O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

Uz članak 1.  

 

Predloženom odredbom propisuje se promjena naznake tijela koje donosi rješenje o 

ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. 

 

Uz članak 2.  

 

Predloženom odredbom propisuje se promjena adresata kojem je obrtnik dužan dostaviti 

pravomoćno rješenje kojim je usvojen zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za 

obavljanje djelatnosti dadilje.  

 

Uz članak 3.  

 

Predloženom odredbom propisuje se promjena nadležnosti tijela koji utvrđuje ispunjavanje 

prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru u 

skladu sa Zakonom o sustavu državne uprave.  

 

Uz članak 4.  

 

Predloženom odredbom propisuje se promjena adresata kojem nadležni obiteljski centar 

dostavlja rješenje o brisanju obrtnika koji obavlja djelatnost dadilja.  

 

Uz članak 5. 

 

Predloženom odredbom propisuje se obveza usklađenja provedbenog propisa s predloženim 

izmjenama Zakona o dadiljama. 

 

Uz članak 6.  

 

Odredbom se određuje objava i stupanje na snagu Zakona. 
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

 

Članak 24. 

 

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje 

podnosi se nadležnom obiteljskom centru. 

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi obrtnik koji namjerava obavljati djelatnost 

dadilje mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze: 

– akt o upisu obrta u obrtni registar, 

– rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o 

ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, 

– rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona, 

– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za 

štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje, sklopljen sukladno odredbama ovoga Zakona, 

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

namjerava obavljati. 

(3) Ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru, zahtjev iz stavka 1. ovoga 

članka mora sadržavati pisanu izjavu obrtnika o sastavu kućanstva, a nadležni obiteljski centar 

će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. 

podstavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona, u odnosu na članove kućanstva obrtnika. 

(4) Ako će se djelatnost dadilje obavljati jedino u stambenom prostoru roditelja, zahtjev iz 

stavka 1. ovoga članka ne mora sadržavati dokaz iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka. 

(5) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 11. stavaka 1. i 2., obiteljski centar će pribaviti 

izvješće o obiteljskim prilikama od nadležnog centra za socijalnu skrb te potvrdu o 

zdravstvenom stanju članova obitelji od nadležnog liječnika obiteljske medicine. 

(6) Obiteljski centar će u postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje po 

službenoj dužnosti provjeriti postojanje okolnosti iz članka 12. ovoga Zakona. 

(7) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka nadležni obiteljski centar odlučuje rješenjem protiv 

kojeg se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana 

od dana dostave rješenja. 

 

Članak 25. 

 

(1) Nadležni obiteljski centar će bez odgađanja dostaviti pravomoćno rješenje, kojim je 

usvojen zahtjev iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelju zahtjeva za obavljanje 

djelatnosti dadilje te ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku. 

(2) Obrtnik može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje 

kojim je usvojen zahtjev iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona nadležnom uredu državne 

uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba. 

(3) Najkasnije 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja kojim je usvojen zahtjev iz članka 24. 

stavka 1. ovoga Zakona, nadležni obiteljski centar dužan je po službenoj dužnosti izvršiti upis 

obrtnika u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, a koji se vodi prema odredbama 

ovoga Zakona. 

(4) Nadležni obiteljski centar donijet će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog obrtnika, 

rješenje kojim će u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz članka 7. ovoga Zakona 

ili nekog od uvjeta iz članka 10., članka 11. stavaka 1. i 2. i članaka 12. i 13. ovoga Zakona 

ukinuti rješenje iz članka 24. stavka 7. ovoga Zakona. 

(5) Protiv rješenja o ukidanju rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba 

ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 
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Članak 26. 

 

(1) Ispunjavanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili 

poslovnom prostoru utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada 

Zagreba nadležno prema mjestu gdje se stambeni ili poslovni prostor nalazi, na temelju 

zahtjeva obrtnika koji namjerava obavljati djelatnost dadilje. 

(2) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga 

članka, donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje 

djelatnosti dadilje propisani pravilnikom iz članka 14. ovoga Zakona. 

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za 

socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

 

Članak 29. 

 

(1) Nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti brisati obrtnika iz Registra po 

izvršnosti rješenja iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona. 

(2) Nadležni obiteljski centar donijet će rješenje o brisanju obrtnika iz Registra ako obrtniku 

bude izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, dok ta mjera traje, te ako obrtnik 

bude brisan iz obrtnog registra, odnosno ako obrtnik obavijesti nadležni obiteljski centar o 

prestanku obavljanja djelatnosti. 

(3) Nadležni obiteljski centar dostavit će obrtniku, nadležnom uredu državne uprave u 

županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, ministarstvu nadležnom za financije te 

ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku rješenje o brisanju obrtnika iz Registra. 

(4) Rješenje o brisanju obrta iz Registra ne dostavlja se uredu državne uprave u županiji, 

odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, na način kako je propisano u stavku 3. ovoga 

članka, u slučaju kada je obrtnik već brisan iz sudskog registra, odnosno obrtnog registra. 

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za 

socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

(6) Nadležni obiteljski centar dužan je izvršiti upis brisanja osobe koja obavlja djelatnost 

dadilje iz Registra najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju 

osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra. 
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 

javnošću 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 

javnošću za Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama, s 

Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o 

procjeni učinaka propisa 

Datum dokumenta 22. kolovoza 2019. 

Verzija dokumenta I 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama s Konačnim 

prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni 

učinaka propisa 

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa 

i akata objavljenog na 

internetskim stranicama Vlade 

 - 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i 

koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

 

Ako nije, zašto? 

 

DA 

 

 

 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o 

dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona objavljen je 

na stranicama Središnjeg državnog portala e-

Savjetovanje, u razdoblju od 6. kolovoza do 20. 

kolovoza 2019. 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

Koprivničko-križevačka županija 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

Analiza dostavljene primjedbe koja nije prihvaćena 

(ukupno 1 primjedba) objavljena je u zasebnom 
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Primjedbe koje su prihvaćene  

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

 

dokumentu. 

 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 
 

 



   

 

 
 

   

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama 
Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o 

procjeni učinka propisa 
 

 

  

Redni broj Korisnik/Sekcija/Komentar Odgovor 

1 Koprivničko-križevačka županija 
ZAKONA O DADILJAMA, Članak 1. 
U konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o 
dadiljama, trebalo bi u cijelom tekstu Zakona o dadiljama 
(„Narodne novine“, broj 37/13.) riječi: „obiteljski centar“ i 
„nadležni obiteljski centar“ zamijeniti s riječima: „centar 
za socijalnu skrb“ i „nadležni centar za socijalnu skrb“ jer 
su na temelju članka 276. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“, broj 157/13.) prestali postojati 
obiteljski centri, a prava i obveze postojećih obiteljskih 
centara preuzeli su centri za socijalnu skrb u sjedištu 
županije. 

Nije prihvaćen 
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 
dana 18. srpnja 2019., utvrđen je popis zakona 
uključujući i Zakon o dadiljama, kojima je 
propisana stvarna nadležnost ureda državne 
uprave u županijama za obavljanje poslova 
državne uprave, koje treba izmijeniti radi 
prestanka ureda državne uprave i povjeravanja 
dijela odnosnih poslova županijama. Slijedom 
navedenog, izmjene ovog zakona isključivo su 
usmjerene na provedbu zadaća određenih 
predmetnim Zaključkom. 
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