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Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih 

Gđa Milanka Opačić, dipl. polit. 

 

Otvoreno pismo 

 

Poštovana potpredsjednice i ministrice Opačić, 

obraćamo Vam se otvorenim pismom potaknuti aktualnim događanjima u sustavu socijalne skrbi 

kako bismo skrenuli Vašu pažnju, pažnju zaposlenika sustava, ali i šire javnosti na neke okolnosti 

koje smatramo bitnim i nužnim za sprječavanje štete i poboljšanje uvjeta u kojima se sustav 

socijalne skrbi nalazi. 

Proteklih desetak godina sustav socijalne skrbi obilježen je permanentnim najavama reformskih 

zahvata. Tijekom tog razdoblja nekoliko puta su mijenjani temeljni zakonski propisi koji uređuju 

ovaj sustav (Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Zakon o udomiteljstvu i drugi), a svjedoci 

smo da je ovih dana intenzivirana zakonodavna inicijativa Ministarstva socijalne politike i mladih 

pokretanjem procesa javne rasprave o novim zakonima: Zakonu o socijalnoj skrbi, Obiteljskom 

zakonu i Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja. Prema našim saznanjima, u proceduri 

donošenja nalazi se i novi Zakon o inkluzivnom dodatku. U proteklih desetak godina bili smo 

svjedoci donošenja nekoliko strateških dokumenata koji su trebali pridonijeti razvoju hrvatskog 

sustava socijalne skrbi i uskladiti ga sa sličnim suvremenim sustavima drugih europskih zemalja. 

Udruge Pragma i Sociativa Nova već su Vam se obraćale dopisom od 28. veljače 2013.g. u 

kojem su iznijele 12 konkretnih zaključaka i prijedloga u vezi planiranja budućeg razvoja sustava 

socijalne skrbi. Također, u tom dopisu ove su udruge izrazile otvorenost i spremnost za suradnju. 

Sa žaljenjem moramo konstatirati kako niti jedan od dostavljenih Vam prijedloga ne 

prepoznajemo u aktualnim zakonodavnim inicijativama Ministarstva, a osim formalnog odgovora 

o primitku našeg dopisa, nismo ni na koji način uključeni u njihovu razradu.   

Prema našem mišljenju, sustav socijalne skrbi nalazi se u prijelomnoj fazi koja će u slučaju 

daljnjeg održavanja stanja u kojem se nalazi dovesti do stanja nefunkcionalnosti koje će se teško 

odraziti - kako na položaj stotina tisuća korisnika - tako i na položaj tisuća njegovih zaposlenika. 

Smatramo svojom profesionalnom dužnošću upozoriti ovim otvorenim pismom na 

neprihvatljivu odluku kojom je 5. rujna 2013. godine, u Pravilniku o izmjenama i dopunama 

pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom 

skrbi, bez ikakvih - stručnoj javnosti poznatih - analiza i konzultacija, drastično smanjena 

cijena usluga vršenja nadzora s 500 na 100 kn. 

Takva odluka će imati teške posljedice po stotine obitelji kojima socijalni radnici i drugi stručnjaci 

sustava socijalne skrbi pružaju ovu uslugu. Ova odluka dovodi u pitanje dostojanstvo stručnih 

radnika i vrijednost njihovog rada. Postavljamo ovim putem pitanje na čemu se temelji odluka da 

se cijena provođenja nadzora nad roditeljskom skrbi smanji sa 500 na 100 kn?; kakva je analiza 



prethodila takvoj odluci? Ističemo da su moguće negativne posljedice da stručnjaci masovno 

najavljuju prestanak obavljanja ove mjere pod takvim uvjetima.  

 

Poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice,  

vjerujemo kako Vam je istinski stalo do napretka u sustavu socijalne skrbi i do očuvanja 

dostignutih standarda socijalne sigurnosti hrvatskih građana. U to ime, pozivamo Vas da 

trenutno pristupite izradi izmjena spornog Pravilnika i cijenu vršenja mjere nadzora vratite 

na raniji iznos te Vas pozivamo da Ministarstvo pristupi izradi i donošenju cjelovitog 

kataloga socijalnih usluga i otvori javnu raspravu o njihovoj realnoj cijeni. Smatramo kako 

je jedino na taj način moguće kvalitetno planirati proračun za sustav socijalne skrbi i istovremeno 

spriječiti donošenje ovakvih neprihvatljivih i potencijalno štetnih odluka. 

Također, još Vas jednom pozivamo da razmotrite zaključke i prijedloge koje smo Vam dostavili u 

našem dopisu od 28. veljače 2013.g. te da se sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske napokon 

počne usklađivati sa standardima modernih europskih zemalja.  

Udruge Pragma i Sociativa Nova u narednom će razdoblju organizirati daljnje aktivnosti s ciljem 

poticanja rasprave o budućem razvoju sustava socijalne skrbi te Vas ovom prilikom pozivamo da 

nam se s Vašim suradnicima u tome pridružite.  

 

S poštovanjem, 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik                     Prof.dr.sc. Nino Žganec 

predsjednik Pragme                 predsjednik Sociative Nove 

 

 


