
PRIJEDLOG 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:  

 

Zagreb,    
 

 

 

 

 

Predmet:  Zastupničko pitanje dr. sc. Marije Alfirev, u vezi sa zajamčenom minimalnom 

naknadom - odgovor Vlade  

 

 

Zastupnica u Hrvatskome saboru, dr. sc. Marija Alfirev, postavila  je, sukladno 

s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 

29/18), zastupničko pitanje u vezi sa zajamčenom minimalnom naknadom. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

Vlada Republike Hrvatske svjesna je potrebe unaprjeđenja sustava socijalnih 

naknada i usluga. Sukladno tome, Nacionalnim programom reformi za 2018. planirano je 

donošenje novoga Zakona o socijalnoj skrbi za 2019. godinu koji je Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predložilo i u Prijedlogu plana zakonodavnih 

aktivnosti za 2019. godinu iz svog djelokruga. 

 

Slijedom navedenog, tek predstoje aktivnosti u kojima će se razmotriti 

mogućnost realizacije svih prijedloga, što između ostalih uključuje i pitanje povećanja iznosa 

zajamčene minimalne naknade.  

  

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 

Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku. 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 28. studenoga 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Marije Alfirev, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

( Jredsjednik
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospođine Jandroković,

molim Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću.

S poštovanjem,

Marija Alfirev

Prilog: kao u tekstu



MARIJA ALFIREV
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 28. studenog 2018. godine

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade RH,

sva izvješća govore o teškom životnom položaju osoba koje primaju socijalnu naknadu u vidu 
zajamčene minimalne naknade. Izvješća i preporuke Pučke pravobraniteljice upozoravaju na 
nužnost povećanja zajamčene minimalne naknade radi smanjenja rizika od siromaštva i 
socijalne isključenosti.
Visina osnovice se nije mijenjala od 2014. godine, dok su troškovi života porasli, pa su 
korisnici socijalnih naknada višestruko zakinuti.
Stoga Vam postavljam pitanje kada ćete povećati osnovicu za izračun zajamčene minimalne 
nakande?

dr.sc. Marija Alfirev

Zastupnica u Hrvatskom saboru


