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Zagreb, 9. ožujka 2020.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Poštovani g. predsjedniče,

Obrazloženje:

S poštovanjem,

Peđa Grbin <

Na temelju članaka 131. i 140. Poslovnika Hrvatskog sabora molim Vas da predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću uputite slijedeće pitanje:

što će poduzeti Vlada Republike Hrvatske zbog iznimno lošeg stanja u Odgojnom domu Mali 
Lošinj, u kojem se zbog brojnih nepravilnosti krše i ugrožena su osnovna dječja prava?".

Nakon posjeta Odgojnom domu u Malom Lošinju tijekom istopada 2019. godine 
pravobraniteljica za djecu Helenca Pimat Dragičević uputila je 3. veljače 2020. Ministarstvu za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvješće o uočenom stanju, sa upozorenjem i 
preporukama. Iz izvješća proizlazi da su prostori doma neprimjereni za boravak djece, zapušteni, 
pojedini i bez grijanja, higijenski i zdravstveno nezadovoljavajući. Korisnici doma, među kojima su i 
počinitelji kaznenih djela te mentalno bolesna djeca, bez noćnog su nadzora odgajatelja, tretmanski 
programi i psihoterapija se ne provode. S obzirom na zabrinjavajuće nepravinosti koje se odnose i na 
radne, najamne i ugovorne odnose, uvjete života, prehranu, stručni rad i obrazovanje korisnika Doma, 
pri čemu se ne poduzima ništa unatoč inspekcijskom nadzoru i naređenim mjerama, što će poduzeti 
Vlada Republike Hrvatske kako bi se zaštitila prava i inters! djece, sukladno Konvenciji o pravima 
djeteta.

HRVATSKI SABOR 
zastupnik Peđa Grbin

Predmet: Zastupničko pitanje za predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina 
Andreja Plenkoviča
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Zugreb, 12. ožujka 2020.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, .sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od danu kadu je pitanje 
dostavljeno.
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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Pede Grbina, zastupniku u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovniku Hrvatskoga saboru.
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