
Prijedlog 

 

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, broj: 150/2011., 119/2014. i 93/2016.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj _______ 2017. godine donijela  

 

 

ODLUKU 

 

 

o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe 

protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.),  

za razdoblje od 2017. do 2019. 

 

 

I. 

 

Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu i praćenje Programa provedbe 

Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-

2020.), za razdoblje od 2017. do 2019. (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

 

II. 

 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod.  

 

      III. 

 

Radnu skupinu iz točke I. Odluke čine: 

 

predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

predsjednik Radne skupine; 

predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, zamjenik 

predsjednika Radne skupine; 

 

te članovi: 

 

1. predstavnik Ministarstva financija;  

2. predstavnik Ministra rada i mirovinskoga sustava; 

3. predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova; 

4. predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja;  

5. predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;  

6. predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja; 

7. predstavnik Ministarstva zdravstva; 

8. predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; 

9. predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja;  

10. predstavnik Ministarstva kulture; 

11. predstavnik Ministarstva poljoprivrede; 

12. predstavnik Državnog zavoda za statistiku; 



13. predstavnik Ministarstva državne imovine;  

14. predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske; 

15. predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike 

Hrvatske; 

16. predstavnici udruga lokalne i područne (regionalne) samouprave; 

17. predstavnici reprezentativnih udruga sindikata više razine; 

18. predstavnici reprezentativne udruge poslodavaca više razine; 

19. predstavnici organizacija civilnog društva. 

 

 

IV. 

Zadaće Radne skupine su:  

 

- izraditi prijedlog Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne 

isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje od 2017. do 2019.; 

- kontinuirano i sustavno pratiti i ocjenjivati Program provedbe Strategije i rad državnih 

i javnih tijela te drugih dionika u provedbi mjera za suzbijanje siromaštva i socijalne 

isključenosti te predlagati mjere za poboljšanje provođenja strategije; 

- pratiti međunarodne obveze i obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji u 

području borbe protiv siromaštva i socijalne isključenost. 

 

 

                                                      V. 

 

Nositelji glavnih strateških područja dužni su pratiti i na godišnjoj razini prikupljati od 

nositelja mjera izvješća o provedbi i izraditi cjelovito izvješće o provedbi mjera iz svoje 

nadležnosti te ista dostaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izrađuje i upućuje na 

usvajanje Vladi Republike Hrvatske godišnja izvješća o provedbi mjera Programa provedbe 

Strategije. 

 

VI. 

 

Čelnici državnih i javnopravnih tijela, čelnici sindikata, udruga lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te udruge poslodavaca predložit će Ministarstvu za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku, u roku sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 

predstavnike Radne skupine.  

   

Predstavnik organizacija civilnog društva predložit će se na prijedlog Savjeta za razvoj 

civilnog društva.  

   

 Kod predlaganja člana Radne skupine potrebno je imenovati i zamjenika člana. 

   

 

VII. 

 

Radna skupina može, prema potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih 

nadležnih tijela i institucija, pored tijela i institucija iz točke III. ove Odluke, kao i 

predstavnike drugih organizacija koje mogu dati doprinos ispunjenju zadaća Radne skupine.  

 



U rad Radne skupine mogu se uključiti i vanjski suradnici iz redova istaknutih 

stručnjaka koji nisu članovi Radne skupine, ukoliko za to postoji potreba, a radi davanja 

stručnih obrazloženja, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima. 

 

 

                                                                   

 VIII. 

  

Radna skupina obavlja zadaće iz točke IV. ove Odluke održavanjem sjednica najmanje 

jednom mjesečno, a po potrebi i češće.  

 

O radu i zaključcima utvrđenim na sjednici vodi se zapisnik.  

 

 

                                                                       IX.  

 

Članovi Radne skupine iz točke III. ove Odluke, kao ni predstavnici drugih tijela i 

institucija i vanjski suradnici iz točke VII. ove Odluke, nemaju pravo na naknadu za svoj rad 

u Radnoj skupini. 

 

X. 

 

Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavljat će Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

XI. 

 

Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da izvijesti 

predstavnike iz  točke III. o donošenju ove Odluke. 

 

 

XII. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Radne 

skupine za izradu i praćenje provedbe strategije borbe protiv siromaštva i socijalne 

isključenosti od 21. ožujka 2013. godine.  

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb, ____ siječanj 2017.      

 

 PREDSJEDNIK 

 

Andrej Plenković 


