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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o 

izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u 

Hrvatskome saboru), daje sljedeće 

 

 

 

M I Š L J E N J E 
 

 

 

  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog 

zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio 

Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a aktom od 30. svibnja 2018. godine, iz sljedećih razloga: 

 

Vlada Republike Hrvatske svjesna je potrebe unapređenja sustava socijalnih 

naknada i usluga. Sukladno tome, Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu Vlade 

Republike Hrvatske, planirano je donošenje novoga Zakona o socijalnoj skrbi za 2019. godinu.  

 

Slijedom navedenog, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je osnovalo i imenovalo Radnu skupinu za izradu 

Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi u čiji sastav su osim djelatnika Ministarstva 

imenovani i predstavnici socijalnih partnera, akademske zajednice i organizacija civilnog 
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društva koji rade s odraslim osobama i djecom s invaliditetom, zatim predstavnici lokalne i 

regionalne (područne) samouprave, predstavnici centara za socijalnu skrb, Komore socijalnih 

radnika i predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i osobe s 

invaliditetom.  

 

U travnju ove godine održan je inicijalni sastanak članova Radne skupine i 

dužnosnika Ministarstva kada je zaključeno da će Radna skupina raditi u tri podskupine: (1) 

organizacijske i strukturne promjene, (2) prava/naknade u sustavu socijalne skrbi i (3) socijalne 

usluge u sustavu socijalne skrbi. U postupku izrade Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi, 

Radna skupina, odnosno podskupine razmotrit će sve zaprimljene prijedloge uz napomenu da 

obzirom je Radna skupina u početnoj fazi razmatranja prijedloga vezanih za unapređenje 

odredbi Zakona, pa tako i socijalnih naknada, planirane aktivnosti bit će definirane nakon 

postavljanja teza i prethodnih procjena za svaku odredbu koja će se mijenjati ili uvoditi kao 

novina. 

 

Naime, u  Republici Hrvatskoj kao i većini drugih zemalja, provedba politika 

prema osobama s invaliditetom u nadležnosti je različitih resornih ministarstava, a ratifikacijom 

Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, prihvaćanjem drugih relevantnih međunarodnih 

dokumenata kao i kontinuiranim donošenjem nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti 

za osobe s invaliditetom, pitanja invaliditeta rješavaju se jedinstvenom politikom i usklađenim 

djelovanjem. U cilju provođenja svih aktivnosti usmjerenih podizanju kvalitete života osoba s 

invaliditetom, zajedničko djelovanje, koordinacija i međusobna suradnja svih institucija 

pokazalo se kao učinkovit pristup u kreiranju i provedbi politika prema osobama s 

invaliditetom. 

  

Također, važno je istaknuti da usvajanje svih preporuka za unapređenje sustava 

socijalne skrbi ovisi o mogućnostima provedbe predloženih mjera, kao i sredstvima 

predviđenim u Državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 

broj: 130/17) između ostalog, povišen je iznos doplatka za pomoć i njegu te osobne invalidnine, 

te je proširen krug osoba kojima se može priznati status njegovatelja. 

 

U odnosu na tekst predloženog zakona, utvrđeno je da nije propisan dan stupanja 

na snagu zakona, a u točki III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU 

ZAKONA nije navedeno za koje vremensko razdoblje su potrebna sredstva u iznosu 30 

milijuna kuna, te obzirom da se sredstva mogu osigurati preraspodjelom samo u tekućoj godini, 

može se pretpostaviti da je godišnje potrebno i više od 30 milijuna kuna, za što bi bilo potrebno 

osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. 

   

Iz naprijed navedenih razloga u odnosu na dostavljeni Prijedlog zakona o 

izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub 

zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru, Vlada Republike Hrvatske predlaže da se 

isti ne prihvati. 

 

 Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Nadu Murganić, 

ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Mariju Pletikosu, državnu tajnicu 

u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i dr. sc. Maju Vučinić 
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Knežević, pomoćnicu ministrice u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku. 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 


