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IOZagreb, 23. studenoga 2016.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje (izvadak iz fonograma 2. sjednice 
Hrvatskoga sabora, održane 23. studenoga 2016. godine) Maria Habeka, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno člancima 132., 133., 134. i 135. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno pitanje, sukladno odredbi članka 137. stavka 
3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.
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WEMARIO HABEK:
UrocizLieni br

Gospodine Plenkoviću, zanima me koji je vaš stav odnosno stav 
vaše Vlade o famoznoj isplati odnosno neisplati iznosa od 1000 
eura za svako novorođeno dijete. Čujemo da od toga neće biti 
ništa i da je to bila samo želja i obećanje vašeg prethodnika 
gospodina Karamarka.

Stoga vas pitam je li gospodin Karamarko dio HDZ-a, odričete 
li ste svega što je govorio i radio kao predsjednik Hrvatske 
vlade i vaše strane, potpredsjednik i ono najvažnije hoćete li 
ispuniti obećanje vaše stranke jer je to po vama bila još 
jedna prevara građanki i građana u režiji HDZ-a.

akademik ŽELJKO REINER:

Hvala.

Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izvolite.

ANDREJ PLENKOVIĆ:mr. sc.

Hvala lijepa kolega Habek.

Kada je riječ o mjeri o kojoj govorite o kojoj je bilo 
rasprave i u onoj prošloj izbornoj kampanji za Hrvatski sabor 
2015. pa je kao jedna od tema bila spominjana u ovoj kampanji. 
Mi nastojimo na razini Vlade naći rješenja i za tu mjeru za 
koju smatramo da bi bila poticajna za mlade obitelji, za sve 
one koji žele imati djecu. Naravno da ta mjera prema 
izračunima koje sada imamo košta otprilike oko 300 milijuna 
kuna.



u razgovorima između ministrice za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku i ministra financija i svih drugih 
nadležnih ministara u Vladi nastojimo naći okvir kako bi se ta 
mjera mogla primijeniti. Međutim, ono što je naš glavni cilj 
je da imamo održive trajne mjere koje bi išle za tim da se 
prije svega omogući delimitiranje rodiljnih i roditeljskih 
naknada. Na taj način smatramo da bi se pružila kvalitetnija i 
sustavnija potpora mladim obiteljima i pomogla demografska 
obnova.

Prema tome. Vlada će učiniti maksimum da ispuni to obećanje. 
Da li će to biti u ovoj proračunskoj godini ili idućoj to ćemo 
vidjeti s obzirom na ukupna kretanja, 
ostajemo pri tome da demografska pronatalitetna politika uz 
sve one ostale mjere koje smo nabrojili bude jedan od naših 

prioriteta 
hrvatskoga proračuna.

ali u svakom slučaju

ključnih financijsku održivostnaravnouz

Hvala vam.

akademik ŽELJKO REINER:

Hvala.

Uvaženi zastupnik Mario Habek.

MARIO HABEK:

Gospodine Plenkoviću nije me iznenadio vaš odgovor. Žao mi je 
što ste ovog puta izizgrali ne samo građene nego i djecu. I je 
li to ona vjerodostojnost o kojoj ste govorili u kampanji?



S obzirom da mi niste odgovorili u potpunosti na pitanje koje 
sam vam postavio tražim pisani odgovor.
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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje Maria Habeka, u vezi s potporama za novorođeno dijete  
 – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Mario Habek, postavio je, sukladno sa člancima 
132., 133., 134. i 135. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 13/16), 
zastupničko pitanje u vezi s potporama za novorođeno dijete. 
   
  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 

Kako bi se odgovorilo na izazove i potrebu sagledavanja obitelji i djece kao 
jamstva društvenog razvoja i opstanka, Vlada Republike Hrvatske prepoznala je i stavila 
obitelj u središte društvenog interesa te će stoga i novoosnovano Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao jednu od zadaća imati 
osnaživanje obitelji za podizanje djece kao i poboljšanje materijalne situacije za obitelji. U 
ostvarivanju navedenih ciljeva kao i u cilju dugoročnog poboljšanja demografskog kretanja, 
Ministarstvo će se aktivno zalagati kako bi se predložila cjelovita rješenja, uređena 
prvenstveno pravima iz sustava obiteljskih potpora, a u skladu s raspoloživim financijskim 
sredstvima državnog proračuna. 
 
  Obiteljske potpore imaju kao prioritetan cilj osnaživanje obitelji u podizanju 
djece, počevši od rodiljnog i roditeljskog dopusta do prava na rad sa skraćenim radnim 
vremenom radi skrbi o djetetu, mjesečnih novčanih naknada, jednokratnih pomoći i poreznih 
olakšica. U cilju stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji s 
novorođenom djecom te vodeći računa o višegodišnjim nepovoljnim demografskim 
pokazateljima, u proteklom je razdoblju tadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih 
predlagalo povećanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, koja trenutno iznosi 
70% proračunske osnovice na 225% proračunske osnovice kao jedne od značajnih mjera 
izravne potpore obiteljima s novorođenom djecom. 
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  U skladu s planiranim normativnim aktivnostima za 2017. godinu, kao jednu u 
nizu mjera cjelokupne obiteljske i populacijske politike, Ministarstvo namjerava pokrenuti 
proceduru izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim planira povećati 
iznose novčanih potpora za sve kategorije korisnika novčanih potpora, a od kojih su 
najistaknutije one vezane uz povećanje naknade za nezaposlene rodilje s dosadašnjih 
1.660,00 kuna na 2.328,00 kuna tijekom trajanja rodiljne i roditeljske poštede, te uz 
povećanje limita zaposlenim rodiljama (roditeljima) za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta 
(tzv. drugih šest mjeseci), s dosadašnjeg limita od 2.660,00 kuna na 4.000,00 kuna počevši s 
primjenom od 1. srpnja 2017. godine.  
 
  Povećanje materijalnih prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja 
roditeljskog dopusta ocjenjuje se kao jedna od prioritetnih aktivnosti koja će dodatno 
potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, čime bi se pružila 
kvalitetnija i sustavnija potpora obiteljima s novorođenom djecom. Time bi se pridonijelo 
ukupnoj kvaliteti života i standardu građana na način da će se poboljšati materijalna situacija 
obitelji te će se dodatno motivirati roditelje na korištenje roditeljskog dopusta kako bi se 
zadovoljile njihove potrebe kao roditelja, kao i potreba djeteta za stalnom i adekvatnom 
njegom i brigom. Slijedom navedenog, očekujemo da će se ova poticajna mjera pozitivno 
odraziti na trenutnu demografsku sliku Republike Hrvatske. 
 
  Međutim, u cilju stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za 
obitelji s novorođenom djecom dugoročni cilj je poduzeti i druge odgovarajuće mjere u 
području obiteljske i pronatalitetne politike, te će se prilikom donošenja budućih mjera u 
okviru nacionalnih strateških dokumenata osobita pažnja posvetiti svim mjerama usmjerenim 
na osnaživanje obitelji, pa tako i mjerama koje uključuju promjene u odredbama o visini 
jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, s ciljem unaprjeđenja cjelovitog sustava 
obiteljskih potpora. 
 
  Uz navedeno, potrebno je naglasiti da svaka donesena mjera, kako bi se 
postigao očekivani rezultat u smislu poticanja demografske obnove, mora biti utemeljena na 
detaljnim stručnim analizama i prethodnim procjenama učinaka, te se za provedbu iste 
moraju osigurati odgovarajuća proračunska sredstva. 

 
 

  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 
Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
 
        
       
 
                  PREDSJEDNIK 
 
 
            mr. sc. Andrej Plenković 


