Prijedlog
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“,
br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________
2018. godine donijela

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE SVEOBUHVATNE
ZAŠTITE ZDRAVLJA DJECE

I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja
djece (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Zadaća Povjerenstva je:
 davanje prijedloga za utvrđivanje načina unaprjeđenja sveobuhvatne zaštite zdravlja
djece
 utvrđivanje terminskog plana aktivnosti i nositelja tih aktivnosti.
III.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Povjerenstvo čine:
1. ministar zdravstva, predsjednik Povjerenstva
2. članovi:
– predstavnik Ministarstva zdravstva
– predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja
– predstavnik Ministarstva pravosuđa
– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova
– predstavnik Ministarstva financija
– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
– predstavnik Ureda pravobranitelja za djecu
– predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– predstavnik udruga iz područja zdravstvene zaštite djece.
Članovi Povjerenstva imenuju se na prijedlog čelnika tijela državne uprave, institucija
i udruga iz stavka 2. ove točke.
Član Povjerenstva, predstavnik udruga iz područja zdravstvene zaštite djece, imenuje
se na prijedlog ministra zdravstva.

IV.
Povjerenstvo je obvezno izvršiti zadaće iz točke II. ove Odluke u roku od 90 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke i o tome pisanim putem izvijestiti Vladu Republike
Hrvatske.
V.
Povjerenstvo može na sjednicu pozvati stručnjake koji nisu članovi Povjerenstva, koji
mogu sudjelovati u radu Povjerenstva, ako je to potrebno radi donošenja prijedloga iz točke
II. ove Odluke.
VI.
Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja
Ministarstvo zdravstva.
VII.
Zadužuju se tijela državne uprave i institucije iz točke III. ove Odluke da u roku od
osam dana od dana donošenja ove Odluke Ministarstvu zdravstva dostave prijedloge za
članove, a u svrhu upućivanja u proceduru imenovanja.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE
Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. –
zdravstva mora se osigurati potpuna zdravstvena sigurnost svih građana
dostupna, zdravstvena zaštita na cijelom području Republike Hrvatske.
programskog cilja posebno treba skrbiti o unaprjeđenju i osiguranju
zdravlja djece te njihova razvoja i kvalitete života.

2020. na području
te kvalitetna, svima
U okviru zacrtanog
sustavnog praćenja

Nastavno navedenom, predloženom Odlukom osniva se Povjerenstvo za unaprjeđenje
sveobuhvatne zaštite zdravlja djece. Zadaća Povjerenstva je davanje prijedloga za utvrđivanje
načina unaprjeđenja sveobuhvatne zaštite zdravlja djece te utvrđivanje terminskog plana
aktivnosti i nositelja tih aktivnosti.
Predlaže se da Povjerenstvo ima predsjednika i 10 članova koje imenuje Vlada Republike
Hrvatske na prijedlog čelnika tijela državne uprave, institucija i udruga koja u svom
djelokrugu/nadležnosti obavljaju poslove vezano uz zaštitu zdravlja djece.
Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo
zdravstva.
Sve obveze predviđene Odlukom o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne
zaštite zdravlja djece obavljaju postojeći zaposlenici Ministarstva zdravstva u okviru svoje
redovite djelatnosti za što su sredstva osigurana na Razdjelu 096, Glava 05 - Ministarstvo
zdravstva, na aktivnosti A618207 – Administracija i upravljanje.

