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I U V O D 
 

Iako se u 2013. godini nastavila loša financijska situacija, Hrvatski savez udruga za osobe s 

mentalnom retardacijom uspio je provoditi svoju misiju - a to je podrška članicama, osobama 

s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima. Nastavili smo djelovati na svim važnim 

područjima u korist osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. 

 

U 2013. godini vršile su se posjete udrugama na području cijele države u cilju pružanja 

podrške u radu, posebno udrugama u manjim sredinama i sa manjim brojem članova. Udruge 

članice su snažnije povezane i koordinirano rade na poboljšanju kvalitete života osoba s 

mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.  

 

Sustavnim lobiranjem od strane Saveza utjecalo se na promjenu stavova sire javnosti o 

osobama s intelektualnim teškoćama. Suradnja s ministarstvima rezultirala je uvažavanjem 

prijedloga koji idu u korist osobama s invaliditetom.  

 

Svojim primjedbama i amandmanima utjecali smo na zakonsku regulativu pri donošenju 

novog Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o udrugama, Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakona o obveznom 

zdravstvenom osiguranju, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o prefesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o radu itd.. Senzibilizirali smo javnost za potrebe osoba s mentalnom retardacijom, utjecali na 

promjenu stavova lokalnih zajednica, kroz udruge članice utjecali na osnivanje suvremenih 

oblika skrbi u lokalnim zajednicama. 

 

II O NAMA  
 

NAZIV:  

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM 

RETARDACIJOM  

 

ADRESA: ILICA 113, Zagreb  

 

BROJ ZAPOSLENIH: 3 

  
Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom krovna je nevladina, neprofitna 

mreža udruga osnovana u Zagrebu 1957. godine koja obuhvaća 31 temeljnu udruga članicu iz 

cijele Republike Hrvatske koje djeluju na općinskoj, gradskoj ili županijskoj razini. U okviru 

udruga djeluje 40 klubova za osobe s mentalnom retardacijom koji kroz svoj rad, kroz 

poludnevne, cjelodnevne boravke, mobilnu stručnu službu podrške, samostalno stanovanje i 

dr. odgovraju potrebama sovje lokalne zajednice.  

 

Aktivnosti kojima se Savez bavi mnoge su i raznovrsne, počevši od elementarnih zastupanja 

interesa roditelja/staratelja/skrbnika i djece s mentalnom retardacijom do 
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programskih/projektnih aktivnosti edukacije, koordinacije, izdavaštva, međunarodne suradnje 

i savjetovališta, na nacionalnoj razini djelovanja. Zajedno sa svojom članskom mrežom 

unapređujemo sustavne potpore i usluga; spajamo obitelji; senzibiliziramo lokalne zajednice 

za ovu problematiku uključivanja u život socijalne sredine i utječemo na zakonske mjere u 

korist ove populacije osoba s invaliditetom. Savez je aktivan na međunarodnoj sceni kao član 

svjetske krovne organizacije Inclusion International, europskog Saveza roditeljskih udruga za 

osobe s intelektualnim teškoćama Inclusion Europe i prati suvremena kretanja u sferi 

mentalne retardacije.  

Hrvatski savez je snažna, ekonomski neovisna, prepoznatljiva i dostupna organizacija 

civilnog društva koja prati i utječe na suvremena kretanja u sferi problematike mentalne 

retardacije, usmjeren je na rad za dobrobit osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji, 

te je središnje mjesto stručne podrške udrugama, ostvaruje suradnju i partnerstva sa svim 

strukturama uključenima u rad s osobama s invaliditetom u zemlji i inozemstvu, utječe na 

promjene i donošenje pravnih akata, te prati njihovu provedbu.  

 

UPRAVLJAČKA TIJELA SAVEZA:  

 

PREDSJEDNICA: Mirjana Jakovčev, professor rehabilitator 

 

PODPREDSJEDNICI: Anica Pribanić, Rijeka,  

  Sonja Ninić Ševo, Šibenik,  

 

GLAVNI ODBOR: 

  

1. Mirjana Jakovčev, predsjednica,  

2. Anica Pribanić, Rijeka,  

3. Tomislav Velić, Vinkovci,  

4. Sonja Ninić Ševo, Šibenik,   

5. Darinka Pinjuh, Krapina,  

6. Dragica Polančec Fodor, Koprivnica,  

7. Ivan Škrilac, Bjelovar,  

8. Nada Boras, Ploče,  

9. Ozren Catela, Pula,  

10. Lepa Filipi, Zadar.  

 

NADZORNI ODBOR:  

 

1. Predrag Miščević, predsjednik, Karlovac,  

2. Anka Orešković, Zagreb,  

3. Stjepan Golubić, Orahovica,  
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Zamjenici:  

4. Zdenka Begić, Sl. Brod,  

5. Stjepan Cvitkušić, D. Kukuruzari,  

6. Ljubica Bahun, Varaždin.  

 

STEGOVNA KOMISIJA:  

 

1. Ljubica Ćuća, predsjednica, Zagreb  

2. Marijan Gaćar, Bjelovar,  

3. Komesarović Zorica, Sl. Brod,  

 

Zamjenici:  

 

4. Rohlik Dalibor, Daruvar,  

5. Tvarog Milan, Ivanec,  

6. Ucović Darling, Dubrovnik.  
 
 
II VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA  

 
Vizija Hrvatskog saveza je snažna, ekonomski neovisna, prepoznatljiva i dostupna 

organizacija civilnog društva koja prati i utječe na suvremena kretanja u sferi problematike 

mentalne retardacije, usmjerena je na rad za dobrobit osoba s mentalnom retardacijom i 

njihovih obitelji, te je središnje mjesto stručne podrške udrugama, ostvaruje suradnju i 

partnerstva sa svim strukturama uključenima u rad s osobama s invaliditetom u zemlji i 

inozemstvu, utječe na promjene i odnošenje pravnih akata, te prati njihovu provedbu.  

 

Misija Hrvatskog Saveza je povezivanje udruga, spoznavanje, razvoj i korištenje vlastitih 

snaga kroz edukacije, iskorištavanje postojećih i razvoj novih resursa u svrhu ostvarivanja 

ekonomske neovisnosti, suradnja s gospodarskim sektorom, unapređivanje aktivnosti 

izdavaštva i suradnje s medijima, lobiranje, zagovaranje, pregovaranje, organiziranje susreta, 

druženja, okupljanja udruga članica kroz edukacije, seminare, razmjenu iskustava, stručna 

podrška udrugama na terenu, uključivanje u rad stručnih skupina u ministarstvima i drugim 

strukturama u zemlji i inozemstvu, organizrianje okruglih stolova, tribina i tematskih skupova 

u cilju promišljanja problematike i davanja prijedloga za unapređivanje kvalitete življenja 

osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. 

 

III WEB STRANICA SAVEZA 

 

Djelatnost Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom može se pratiti i na 

našoj internetskoj stranici www.savezmr.hr. Stranica se redovito ažurira i na njoj se mogu 

naći vijesti i najnovija događanja vezana uz aktivnosti Saveza ili dodatne informacije o 

klubovima i udrugama koje su članice Saveza. U kategoriji koja se odnosi na „Pravno 

savjetovalište“ postoje korisne informacije o zakonskim regulativama i olakšicama, a pod 

naslovom „Psihološko savjetovalište“ potražite edukativni materijal o poteškoćama i 

izazovima u ponašanju i emocijama. Također, putem naše web stranice možete pratiti i 

međunarodnu suradnju Saveza, s posebnim naglaskom na provedbi aktualnog EU projekta.  

http://www.savezmr.hr/
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O neophodnosti i korisnosti naše web stranice svjedoče i statistički pokazatelji koji ukazuju na 

broj posjetitelja i broj posjeta na stranici. Podaci o tome slijede u nastavku, u obliku tabličnog 

i grafičkog prikaza. 

 

Graf 1. Broj posjeta na stranici www.savezmr.hr za 2013. god. 
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BROJ POSJETA: www.savezmr.hr

BROJ POSJETA

 
 

Tablica 1. Broj posjetitelja i broj posjeta na stranici www.savezmr.hr 

za 2013. god.  

 

MJESEC 
BROJ 

POSJETITELJA 
BROJ 

POSJETA 

      
siječanj 943 1,257 

veljača 906 1,199 

ožujak 971 1,407 

travanj 858 1,192 

svibanj 814 1,074 

lipanj 699 896 

srpanj 566 748 

kolovoz 505 609 

rujan 663 762 

listopad 699 862 

studeni 760 907 

prosinac 842 1,139 

      

UKUPNO 9,226 12,052 

http://www.savezmr.hr/
http://www.savezmr.hr/
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FINANCIRANJE SAVEZA U 2013. GODINI 

 

1. NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – osnovna 

djelatnost– 360.000,00 kn (01.04.2012. – 31.3.2013.) 

 

2. MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH – osnovna djelatnost – 

169.999,00 kn (01.04.3013 – 31.3.2014.) 

 

3. MINISTARSTVO KULTURE – program „Zaštita arhivskog gradiva“ – 10.000,00 

kn – ugovor potpisan 11.3.2013. 

 

4. SOIH – potpora Savezim pri ulasku u EU – 30.000,00 kn – ugovor potpisan 

05.07.2013. 

 

5. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – program javnih radova – 

97.802,98 kn 

 

- Andrea Prišlin – 7.295,81 kn – početak rada 11.3.2013.-10.5.2013. 

- Ivana Ježina Jurić – 21.654,71 kn – početak rada 21.3.2013.-10.9.2013. 

- Srđana Selak – 46.061,64 kn – početak rada 15.7.2013.-12.6.2014. 

- Ana Knezović – 22.790,82 kn – početak rada 11.12.2013.-10.6.2014. 

 

6. Prihodi od kamata na oročena sredstva – 10.013,00 kn 

 

7. Prihodi od članarina – 6.012,00 kn 

 

 
OSNOVNA DJELATNOST 

 

 

SAVJETOVALIŠNA AKTIVNOST 

Savjetovališna aktivnost Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom 

ustanovljena je na zahtjev udruga članica, kao i brojnih roditelja i obitelji radi pomoći 

unapređivanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i ostvarivanju njihovih 

prava.  

 

Trenutno djeluju pravno i psihološko savjetovalište, dok se u daljnjem razdoblju očekuju 

incijative za savjetovališnu aktivnost na ostalim područjima života i rada osoba s 

intelektualnim teškoćama 

Savjetovališni programi namijenjeni su roditeljima i osobama s intelektualnim teškoćama, 

stručnjacima angažiranima u udrugama na provođenju aktivnosti s korisnicima udruga, kao i 

korisnicima suradničkih udruga, volonterima i studentima srodnih fakulteta. 

Rad u savjetovalištima odvija s individualno i grupno, te u obliku predavanja i radionica, 

u prostorima Saveza te u sjedištima udruga članica Saveza. 

 



HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM                                                                                              

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. G 

 

6 

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE  

Savjetovalište je programski zadatak Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom, u okviru kojeg se pruža pomoć osobama s mentalnom retardacijom, njihovim 

roditeljima, skrbnicima i udomiteljima u ostvarivanju njihovih prava. 

 

Program Savjetovališta  

 Pravodobno obavješćivanje osoba s mentalnom retardacijom ili njihovih obitelji, 

skrbnika, udomitelja o stvarnim pravima koja mogu ostvariti. 

 Neposredna pravna pomoć u ostvarivanju tih prava, npr. tumačenje propisa, 

sastavljanje molbi, žalbi... 

 Praćenje tijeka ostvarivanja prava i povratne obavijesti korisnicima savjetovališta 

 Praćenje, predlaganje i poticanje kvalitetnijih mjera te suvremenih dostignuća i 

rješenja s ovog područja u hrvatskoj zakonodavnoj praksi (prijedlozi iz 

savjetovališnog iskustva tijelima Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom za daljnju aktivnost i postupanje u javnosti). 

Savjetovalište za pravna pitanja radi četvrtkom od 09-12 sati. Tijekom ovog razdoblja bilo je 

ukupno 92 upita, od toga 51 upita putem telefona i e-maila dok su 42 osobe došlo po pravni 

savjet u prostore Saveza.  

 

Najčešća pitanja odnosila su se na prava osoba koje su lišene poslovne sposobnosti:  

 postupak lišavanja poslovne sposobnosti na sudu,  

 stjecanje, otuđenje i nasljeđivanje nekretnina i pokretnina,  

 mogućnost sklapanja braka,  

 skrbništvo nad djecom,  

 mogućnost dobivanja besplatne pravne pomoći,  

 mogućnosti zaposlenja i sl.  

Pravno savjetovalište vodila je dipl. pravnica Ivana Mance 

SAVJETOVALIŠTE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Savjetovalište o pravima iz socijalne skrbi radilo je do 31.4.2013. godine kada, zbog 

nedostatka financijskih sredstava za financiranje plaće, prestaje djelovati odlaskom socijalne 

radnice. 

Do 31.4.2013. usluge savjetovalište koristilo je svuekupno 35 osoba, od toga 25 putem 

telefona i e-maila dok je 10 osoba došlo po savjet u prostore Saveza.  

Najčešći upiti odnosili su se na:  

 

- status djece nakon završetka školovanja,  

- povlastice koje roditelji mogu ostvariti za svoje dijete,  

- kada i gdje se obavlja postupak vještačenja osobe s mentalnom retardacijom,  

- tko može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja,  
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- kada će se početi primjenjivati inkluzivni dodatak,  

- pravo osobe s mentalnom retardacijom na osobnog asistenta.  

Socijalno savjetovalište vodila je diplomirana soc. radnica Ivana Pupić. 

SAVJETOVALIŠTE ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ 

 

U 2013. godini, zapošljavanjem nove djelatnice preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

(Projekt- Javni radovi: „Pomoć sebi i drugima“) Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom postao je bogatiji za još jedan aspekt djelovanja. Budući da je u projektu tražena 

osoba sa viskom stručnom spremom, zaposlena je psihologinja, čime je ponovno počelo 

aktivno djelovati Psihološko savjetovalište unutar Saveza. Rad sa strankama je utorkom i 

četvrtkom, kada osobe mogu doći u prostorije Saveza i razgovarati o poteškoćama s kojima se 

susreću. Također, telefonskim putem i putem e-maila, psihološka podrška i savjetovanje 

omogućeno je svim zainteresiranim osobama svakim radnim danom.  

Na temelju učestalih poziva ali i osobnih konzultacija, potvrdila se neophodnost postojanja 

takvog savjetovališta.  

 

Usluge savjetovališta u 2013. godini koristilo je ukupno 49 osoba. Najčešće se upiti odnose na 

pitanja koja se tiču tumačenja psihološke dokumentacije i nalaza koji su ključni u 

cjelokupnom procesu dijagnostike i tretmana, ali su ljudima nejasni pa se ovdje obraćaju za 

pomoć u tumačenju kako bi im se olakšao daljnji proces liječenja i skrbi. Također, često se 

događa i da su osobe jednostavno preopterećene sa svakodnevnim obavezama i skrbi oko 

svoga člana obitelji koji ima poteškoća u intelektualnom i socijalnom funkcioniranju. Događa 

se da nemaju odgovarajuće oslonce u stresnim situacijama i potrebna im je stručna podrška u 

nošenju s problemima. Nije zanemariv ni broj upita koji se odnosi na spolnu tematiku kod 

osoba s intelektualnim poteškoćama.  

 

Osim toga, počele su i pripreme psiholoških radionica koje se trebaju provodit u 2014. godini 

u udrugama članicama našega Saveza. Cilj radionica je osnaživanje roditelja i edukacija kako 

bi se što lakše mogli nositi s postojećom situacijom. Prva radionica odnosi se na 

psihosocijalnu podršku obiteljima koji imaju člana s intelektualnim poteškoćama te kako, uz 

sve obaveze i aktivnosti koje zahtijeva skrb oko takvog člana, pronaći vrijeme za sebe. Druga 

radionica odnosi se na trening socijalnih vještina u kojima se uz vježbe i sudjelovanje 

roditelja nastoji približiti tehnike aktivnog slušanja i asertivne komunikacije pomoću „ja-

poruka“. Treći ciklus radionica zamišljen je kao metoda rješavanja stresa kroz autogeni 

trening i relaksaciju.  

 

 

ODRŽAVANJE SJEDNICA TIJELA SAVEZA 
 

U 2013. godini održano je ukupno šest sjednica Glavnog odbora, od čega su dvije održane 

telefonskim putem. Na sjednicama su donesene odluke o zapošljavanju djelatnika preko 

projekta javnih radova, odluka o oročavanju sredstava od prodaje stana u OTP banci, 

donesene su odluke o prihvaćanju ostavke Ivice Azenića i Tomislava Velića te je izabrana 

nova podpredsjednica Saveza, Sonja Ninić Ševo. 

 

Dana 15.12.2013. godine održana je sjednica Nadzornog odbora na kojoj su usvojena 

financijska izvješća za 2012. godinu i devetomjesečno izvješće za 2013. godinu. 
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EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

 

01.02.2013.  ODRŽANA EDUKACIJA "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM 

CIKLUSOM" 

U Hrvatskom savezu udruga za osobe s 

mentalnom retardacijom od 01. do 03. veljače 

2013. godine, u suradnji sa Komorom 

edukacijskih rehabilitatora, održana je 

edukacija „Upravljanje projektim ciklusom". 

Edukaciju su održale predavačice Lidija 

Vukojević, dipl. oec., koordinator programa 

za europske integracije i europske fondove pri 

Brodsko-posavskoj županiji i Mirela 

Brechelmacher, dipl. ing. str. s dugogodišnjim 

iskustvom bavljenja pisanjem projekata 

prema metodologiji EU i edukacijom 

zainteresiranih. 

Edukatorice su sudionicima edukacije u tri dana predavanja detaljno prezentirale kako se pišu 

projekti europske unije, podijelile su im korisne materijale, te predstavile projekte koji su 

prošli na europskim natječajima. 

Edukacija se sastojala od 4 Modula: Modul 1- Uvod u EU fondove i upravljanje projektnim 

ciklusom, Modul 2: Faza analize i pristup logičke matrice pojekta, Modul 3 - Faza forumlacije 

i ispunjavanja obrazaca, te Modul 4 - Evaluacija projektnih prijedloga. 

09.03.2013.  ODRŽAN DRUGI CIKLUS EDUKACIJE ZA PISANJE 

PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 

Dana 9. i 10. ožujka 2013. godine, održan je drugi ciklus edukacije za pisanje projekata 

Europske unije pod nazivom „Uvod u upravljanje projektim ciklusom". Edukaciju su održale 

predavačice Lidija Vukojević, dipl. oec., Koordinator programa za europske integracije i 

europske fondove pri Brodsko-posavskoj 

županiji i Mirela Brechelmacher, dipl. ing. str. s 

dugogodišnjim iskustvom bavljenja pisanjem 

projekata prema metodologiji EU i edukacijom 

zainteresiranih. 

Edukatorice su sudionicima edukacije u dva 

dana predavanja detaljno prezentirale kako se 

pišu projekti Europske unije, podijelile su im 

korisne materijale, te predstavile projekte koji su 

prošli na europskim natječajima. 
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SUDJELOVANJE NA RADIONICI „PRIPREMA PROJEKATA ZA EU 

FONDOVE“ 

U razdoblju od 17.09.-25.09.2013. pravnica Saveza, Ivana Mance, sudjelovala je u radionici 

„Priprema projekata za EU fondove“ u trajanju od 40 sati. Radionica je organizirala E-misija 

kao dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u 

Republici Hrvatskoj kojeg zajednički provode organizacije: Centar za civilne inicijative, IKS-

Udruga za primicanje informatike, kulture i suživota, Savez za pravedno društvo i S.O.S. 

telefona – Poziv u pomoć u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva 

SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI „IZRADA STRATEŠKOG I 

POSLOVNOG PLANA“ 

Predsjednica Mirjana Jakovčev, sudjelovala je dana 10.07.2013.g na – edukaciji „Izrada 

strateškog i poslovnog plana“ u hotelu „Holiday“ u organizaciji Zajednice saveza osoba s 

invaliditetom Hrvatske.  

ODRŽAN OKRUGLI STOL O 

NACRTU PRIJEDLOGA 

ZAKONA O UDRUGAMA 

U prostorijama Hrvatskog saveza udruga 

za osobe s mentalnom retardacijom, Ilica 

113 održan je u subotu 12. siječnja 2013. 

godine, okrugli stol pod temom „Rasprava 

o Nacrtu prijedloga Zakona o udrugama." 

 

Na okruglom stolu sudjelovala je 

predsjednica Mirjana Jakovčev, g. Igor 

Vidaček iz Ureda za udruge Vlade RH, g. 

Leke Sokolaj dip. pravnik iz Hrvatskog 

saveza udruga invalida rada, predstavnici udruga članica, te zaposlenice Saveza. 

 

Najviše primjedba na Nacrt prijedloga Zakona o udrugama odnosio se na financiranje udruga 

invalida iz javnih izvora, na status udruga invalida kao udruga od interesa za opće dobro, na 

mogućnost glasovanja na skupštini osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, na obvezno 

uvođenje likvidatora udruge i sl. 

G. Igor Vidaček je istaknuo da se zakonodavac ovaj put nije opredijelio za uvođenje posebnog 

statusa za organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro nego za kvalitetno 

uređivanje kriterija za financiranja programa on interesa za opće dobro. Svi programi imat će 

poseban tretman i regulirat će se Uredbom koju će donijeti Vlada Repulike Hrvatske, a kojom 

će se detaljnije razraditi sustav financiranja i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava iz 

javnih izvora. 
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ZAPOŠLJAVANJE PREKO PROJEKTA JAVNIH RADOVA 

U 2013. godini u Hrvatskom savezu udruga za osobe s mentalnom retardacijom preko 

projekta javnih radova (Hrvatski zavod za zapošljavanje) primljeno je u radni odnos na 

određeno vrijeme ukupno četiri osobe.  

Najprije je zaposlena Andrea Prišlin kao „Pomoćni uredski djelatnik-javni radovi“, u prvom 

dijelu godine. Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen je 11.03.2013. i trajao je do 

10.05.2013.  

Također, zaposlena je još jedna osoba, Ivana Ježina Jurić, na radno mjesto „Pomoćni uredski 

djelatnik- javni radovi“. Dana 11.03.2013. godine sklopljen je Ugovor o radu na određeno 

vrijeme kojim radnica zasniva radni odnos na određeno vrijeme do 10.09.2013. godine.   

Nakon prethodno navedenog isteka ugovora o radu na određeno, u Hrvatskom savezu udruga 

za osobe s mentalnom retardacijom zaposlena je Ana Knezović, a Ugovor o radu na određeno 

vrijeme sklopljen je dana 11.12.2013. godine i njime radnica zasniva radni odnos na određeno 

vrijeme do 10.06.2014. godine za radno mjesto „Pomoćni uredski djelatnik-javni radovi“. 

Zahvaljujući zapošljavanju novih djelatnika, Savez je višestruko profitirao i to je doprinijelo 

njegovu daljnjem razvoju i napretku. Kroz zapošljavanje pomoćnih uredskih djelatnika, došlo 

je do bolje raspodjele radnih zadataka te je dobivena učinkovitija sistematizacija i 

organizacija radnih obaveza, čime je omogućeno da se svaka osoba može posvetiti više 

vremena i pažnje svojim primarnim i glavnim radnim zaduženjima u skladu sa svojim 

stručnim zvanjem. To je omogućilo kvalitetnije i vremenski efikasnije obavljanje pravnih 

poslova, budući da su pomoćni uredski djelatnici preuzeli na sebe dio svakodnevnih radnih 

obaveza.  

Radna zaduženja pomoćnih uredskih djelatnika uključivala su npr.: fotokopiranje uredskih 

službenih materijala, urudžbiranje, javljanje na telefon/preuzimanje fax-a, provjera 

elektroničke pošte, odlasci do poštanskog ureda, preuzimanje i nošenje pošiljaka i materijala u 

odnosu s knjigovodstvenim servisom, održavanje čistoće i urednosti uredskih prostorija itd.  

Osim toga, zaposlena je i osoba sa visokom stručnom spremom (magistrica psihologije), a 

Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen je na razdoblje od godinu dana, počevši od dana 

13.06.2013. godine, a traje do 12.06.2014., za radno mjesto „Diplomirani psiholog- javni 

radovi“. Radnica obavlja poslove voditeljice psihološkog savjetovališta.  

Uz pomoć zapošljavanja psihologa ponovno je počeo aktivan rad Psihološkog savjetovališta. 

Korisnici su ubrzo prepoznali učinkovitost i korisnost ovakvog aspekta rada unutar savjeta te 

su s punim povjerenjem tražili usluge telefonskog savjetovanja, ali i osobnog savjetovanja 

dolaskom u prostorije Saveza. Također, počela je i priprema sadržaja i materijala za izradu 

psiholoških radionica čije održavanje je predviđeno u 2014. godini, u udrugama koje su 

članice Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom.  
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KOORDINACIJSKE AKTIVNOSTI  

Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija Savez pruža 

mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga. Hrvatski savze udruga za osobe s 

mentalnom retardacijom koordinira rad temeljnih udruga, te potiče i pomaže  organizacijsko 

jačanje temeljnih udruga. Pružanje pravne pomoći i obilazak udruga osnovna je zadaća 

Hrvatskog saveza. Savez je kroz cijelu godinu posebno vodio skrb o obaviještenosti svojih 

članica, tako da im je svaka nova informacija žurno proslijeđena, a posebno se posvećivala 

pažnja slanju natječajnih materijala i novih zakona.  

Koordinativna aktivnost podrazumijeva usuglašavanje na programima od zajedničkog 

interesa. Ona znači i potporu novom osnivanju roditeljskim udrugama u područjima 

Republike Hrvatske u kojima još ne djeluju udruge za osobe s mentalnom retardacijom.  

 

Programski, koordinacija uključuje tematske rasprave u cilju utjecaja na zakonodavna 

rješenja, susrete predstavnika udruga članica na nekom programskom zadatku sa ciljem 

usuglašenosti pristupa u rješavanju problematike unapređivanja kvalitete življenja osoba s 

mentalnom retardacijom i njihovih obitelji, uvažavajući specifičnosti djelovanja udruga 

članica u lokalnim sredinama. U temeljnim udrugama članicama Hrvatskog saveza djeluju 

klubovi kao oblici aktivnosti. Informacije o klubovima su dostupne na ovoj web stranici 
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16.10.2013.  40. OBLJETNICA UDRUGE ZA POMOĆ OSOBAMA S 

MENTALNOM RETARDACIJOM ĐAKOVO  
 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo obilježila je 16.10.2013. 

godine 40 obljetnicu postojanja i djelovanja koja se održala pod pokroviteljstvom Ministrice 

Ministarstva socijalne politike i mladih Milanke Opačić, Župana Županije Osječko-baranjske 

Vladimira Šišljagića i Gradonačelnika Grada Đakova Zorana Vinkovića. 

Program obilježavanja 40. obljetnice počeo je 16. listopada 2013.  
 

godine u 15.00 sati u restoranu „Mima" Nikole Tesle 52, Đakovo, gdje su se održali susreti i 

druženje članova srodnih udruga. 

 

17. listopada u 13.00 sati u Hotelu „Đakovo",održao se stručni skup na kojem su izlagali 

prim. Zdenka Konjarik, dr. med. spec. ped, prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, prof. dr. sc. 

Milivoj Jovančević, prim. Sonja Jovančević, mag. log. 

Istog dana u 17 sati održana je Akademija u Hrvatskom domu.  

 

08.11.2013.  ODRŽAN VUFIS - VUKOVARSKI FESTIVAL IGRE I 

SMIJEHA 

Povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije  i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 

a u organizaciji Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar-Golubica u 

Vukovaru je, u dvorani Hrvatskog doma, 8. studenoga održan drugi VUFIS-Festival igre i 

smijeha. 

Cilj ove građanske inicijative bio je okupiti sve ustanove, škole i udruge s područja 

Vukovarsko-srijemske županije, a koje skrbe  o osobama s mentalnom retardacijom. Tako su 

nam se sa svojim programom predstavili: 
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 - CZR «Mala Terezija» Vinkovci 

 - Zajednica Vjera i svjetlo «Lađica» Vukovar 

 - Dom za odrasle osobe Nuštar 

 - Društvo osoba s invaliditetom «Zvjezdice» Gunja 

 - Društvo za pomoć osobama s invaliditetom «Golubovi» Županja 

 - Gradsko društvo Crvenog križa Županja 

 - OŠ A. G. Matoša Vinkovci 

 - OŠ Josipa Matoša Vukovar 

 - Strukovna škola Vukovar 

 - Udruga osoba s invaliditetom «Bubamara» Vinkovci 

 - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Vukovarski leptirići" Vukovar 

 - Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama - „Golubica" Vukovar 

Uz sajam stvaralaštva i izložbu rukotvorina sudionika postavljenu u predvorju Hrvatskog 

doma, na festivalu je prikazan glazbeni, plesni i kazališno scenski program kojeg su izvodile 

osobe s mentalnom retardacijom uz potporu njihovih voditelja. U realizaciji ove manifestacije 

su nam od velike pomoći bili i volonteri, a na kraju su svim sudionicima te pokroviteljima 

uručena priznanja i zahvalnice. Kao gosti su nam došli i predstavnici srodnih udruga iz 

Čakovca, Orahovice, Đakova i Nove Gradiške te mnogi drugi. Druženje je nakon programa 

nastavljeno uz domjenak i pjesmu u Ružićkinoj kući. 

Drugi VUFIS u Vukovaru je organiziran uz novčanu potporu Slagalice, Zaklade za razvoj 

lokalne zajednice i uz pokroviteljstvo Županije vukovarsko-srijemske i Grada Vukovara te 

medijsko pokroviteljstvo Vinkovačke televizije, Hrvatskog radija Vukovar i Vukovarskih 

novina. 

SUDJELOVANJE U MEDIJIMA 

Dana 27. travnja 2013. godine predsjednica Saveza Mirjana Jakovčev i Sonja Ninić Ševo 

sudjelovale su u emisiji Ane Tomašković „Normalan život“ u kojoj su iznijele problematiku 

financiranja udruga članica Saveza kao i samog Saveza. Na e- mail stiglo je oko 50 poruka 

podrške građana, a bilo je isto toliko poziva što pokazuje da su građani zainteresirani za 

problematiku osoba s intelektualnim teškoćama. 

 

EU PROJEKTI 

Comprehensive Care to the Families with Dependent Member - Community4family  

Sveobuhvatna briga za obitelj s ovisnim članom - ZAJEDNICA ZA OBITELJ 

Aplikant : Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod 

Mikrorajo 13, HR 35000 Slavonski Brod 

Tel/Fax + 385/035-266-500 

 

Partneri:  

- Hrvatski zavod za zapošljavanje 

- Udruga za osobe s mentalnom retardaicjom „Radost“ Ploče 
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- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije 

„Kameničići“ 

 

- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka 

Projekt Comprehensive Care to the Families with Dependent Member - Community4family je 

financiran u okviru programa IPA IV - razvoj ljudskih potencijala. Vrijednost projekta je 

195.109,36 EURO, a sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 168.945,20 EUR, tj. 

86,29 %.Projekt se provodi na području: Brodsko-posavske, Primorsko-goranske, Šibensko-

kninske, Dubrovačko-neretvanske,Virovitičko-podravske, Koprivničko-Križevačke, 

Bjelovarsko-bilogorske i Osječko-baranjske županije. 

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne inkluzije i prevencije institucionalizacije 

ugroženih socijalnih skupina kroz unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednici  za 

odrasle osobe s mentalnom retardacijom i njihove obitelji. Projekt doprinosi jačanju 

ekonomske aktivnosti obitelji, poboljšanju podrške i usklađenju obiteljske i radne uloge. 

Zaposleni roditelji će uspjeti zadržati postojeće poslove, a pet roditelja iz svake partnerske 

udruge osnažit će svoje kompetencije u svrhu zapošljavanja. U vrijeme trajanja projekta 

zaposlit će se u cijelosti pet roditelja u poludnevnom boravku radeći s korisnicima u 

inovativnim radionicama s drvetom, na tkanju tepiha i u kreativnoj radionici. Tijekom 

projekta bit će organizirana dva kampa. Jedan kamp bit će organiziran za osobe s mentalnom 

retardacijom u kojem će se osobe kroz Gestaldt terapiju pokretom, bojom i rekreacijskim 

aktivnostima osnažiti za uključivanje u život lokalne zajednice. U drugom kampu roditelji će 

po prvi puta biti odvojeni od svog ovisnog člana obitelji, sudjelovat će na raznim radionicama 

za oslobođenje od stresa  i edukativnim radionicama o suživotu sa svojim ovisnim članom. U 

projekt je uključeno deset udruga članica Hrvatskog Saveza čiji će predsjednici, tajnici, 

voditelji klubova biti uključeni u edukaciju za osnaživanje rada udruga i za rad u inovativnim 

radionicama. Tijekom projekta odvijat će se radionice za osnaživanje roditeljske uloge, 

radionice o spolnosti i osnaživanje osoba s mentalnom retardacijom. 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod nositelj je projekta, a 

projektne aktivnosti provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Udrugom 

za osobe s mentalnom retardacijom „Radost" Ploče,  Udrugom Šibensko-kninske županije 

"Kamenčići" i Udrugom Rijeka 

 
Projekt „Comprehensive Care to the Families with Dependent Member - Community4family“ 
prvi puta je predstavljen na uvodnoj konferenciji, održanoj 29.11.2013. godine u 11 sati, u 

prostoru Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom.  
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Konferenciju je otvorila predsjednica Saveza i predsjednica Udruge za pomoć osobama s 

mentalnom retardacijom Slavonski Brod, Mirjana Jakovčev. U uvodu je kratko prezentirala 

EU projekt i rad svoje udruge. Nakon toga prezentaciju rada svojih udruga održale su, Nada 

Boras u ime Udruge za osobe s mentalnom retardacijom “Radost” Ploče, Sonja Ninić Ševo u 

ime Udruge Šibensko-kninske županije “Kamenčići” te Anica Pribanić u ime Udruge za 

osobe s mentalnom retardacijom Rijeka, dok je Hrvatski Savez udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom predstavila Ivana Mance. 

  

Događanje su uveličali Marica Mirić predstavnica SOIH-a, Brankica Meić u ime Ureda 

Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, predstavnica Ureda za udruge Vlade RH, 

predstavnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te predstavnici 

udruga članica Saveza. 

 

 

PROJEKT: ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA  
 

Projekt koji se odnosi na sređivanje arhivske građe realiziran je od sredstava koja su dobivena 

od Ministarstva kulture prema ugovoru u iznosu od 10.000,00 kn. Projekt se provodio u 

prostorijama Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom, Ilica 113, u 

Zagrebu. Početak provedbe projekta bio je 01. lipnja 2013. godine, a realizacija projekta 

završena je u za to predviđenom roku, 15. studenog 2013. godine.  

 

Opis izvršenog programa/projekta ili aktivnosti programa/projekta 
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Kako je gradivo Saveza u 2012. godini preseljeno iz prijašnjeg prostora Saveza, bilo je u 

potpunom neredu te ga je trebalo prvo osnovno, pa analitički srediti, tehnički opremiti i 

popisati. 

U prvoj fazi projekta, svo gradivo je vađeno iz starih registratora i grupirano u veće cjeline 

kao što su „sjednice upravljačkih tijela“, „poslovna suradnja“, „tehnička dokumentacija“. 

Nakon toga su velike cjeline grupirane u manje podskupine kao npr. „sjednice Glavnog 

odbora“, „sjednice Skupštine“ i sl. U trećoj fazi, navedene podskupine su detaljnije posložene, 

tj. razvrstavalo se po datumu održavanja sjednice. Tako su kronološki složene sve sjednice 

Glavnog odbora po datumima od 1990. do 2011. godine. Svaka sjednica odložena je u 

posebnu arhivsku košuljicu. U zadnjoj fazi, razvrstane grupe su slagane u kutije, te se popis u 

kutijama printao na posebne naljepnice koje su lijepljene na kutije. 

Na kraju se napravio popis svog gradiva koji se nalazio u kutijama. Sve kutije su složene u 

veliki ormar koji se nalazi u prostoriji Saveza i koji zadovoljava sve uvjete čuvanja arhivskog 

gradiva. 

Cijeli projekt je rađen u suradnji sa Hrvatskim državnim arhivom, čija je djelatnica u par 

navrata dolazila u prostorije Saveza i pružala stručnu podršku djelatnicama. 

 
Zahvaljujući ovom projektu, gradivo Saveza je u potpunosti sređeno i sistematizirano. 

Pregledno je složeno i omogućeno je brzo i jednostavno pretraživanje svih potrebnih 

informacija koje su bitne za poslovanje saveza. Sistematizacijom je dobiveno jedanaest većih 

kategorija:  

 

1. Dokumentacija upravljačkih tijela (utemeljenih prema Statutu) 

2. Propisi, normativni akti 

3. Ljudski resursi 

4. Imovina Saveza 

5. Računovodstvo 

6. Suradnja s udrugama – članicama 

7. Poslovna suradnja s državnim i drugim institucijama 

8. Financiranje iz državnog proračuna 

9. Međunarodna suradnja 

10. Izdavačka djelatnost 

11. Razno 
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SURADNJA DRŽAVNIM TIJELIMA I MEĐUNARODNIM 

ORGANIZACIJAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA 
 

 

28.01.2013.  ODRŽANI INFO DANI 

2013. 

U organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, a u 

suradnji s tijelima državne uprave, uredima 

Vlade RH, te javnim institucijama - 

davateljima financijskih potpora, održani su 

Info dani od 28. - 29. siječnja 2013. godine. 

Svrha Info dana je bila zainteresiranim 

udrugama/organizacijama civilnog društva 

predstaviti natječaje, javne pozive i druge 

modele financiranje projekata i programa u 

2013. godini. 

Svim zainteresiranima omogućeno je praćenje čitavog događanja putem video streaming kao i 

direktno postavljanje pitanja putem maila.  

Info dane 2013. otvorila je ministrica socijalne politike i mladih, gđa Milanka Opačić.  
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31.01.2013.  U HOTELU WESTIN ODRŽAN CAPACITY BUILDING UDRUGA 

ČLANICA SAVEZA 

 Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske organizirala je Capacity Building 

„Institucionalna potpora i strateški dokumenti“ za saveze članice, HSS i HUPT i njihove 

temeljne udruge. Skupu su nazočili predstavnici 110 udruga i 12 nacionalnih saveza. Capacity 

Building bio je posvećen osnaživanju ljuskih kapaciteta, pitanjima revizije i izrade strateških 

dokumenata te načinu prijave za natječaj Pilot-programa sustavne podrške udrugama osoba s 

invaliditetom u Republici Hrvatskoj koji je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog 

društva u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih.  

Marica Mirić predstavila je važnost provjere potrebne dokumentacije za navedeni natječaj te 

skrenula pozornost na neka od područja ispunjavanja projektne prijave. Ratmir Džanić je 

prikazao tablicu s prijedlogom aktivnosti koje ulaze u institucionalnu potporu, koja služi za 

praćenje svih aktivnosti po odobrenom projektu. Također je prikazao način vođenja matične 

knjige zaposlenih. Nakon toga je prikazan način izrade strateškog plana. Saša Paić prikazao je 

sliku okruženja kao uvod u izradu strateškog plana, Marica Mirić primjere djelovanja 

organizacije, provođenja SWOT analize udruga, definiranje strateških ciljeva organizacije te 

primjer izrade operativnog plana. Sanja Rimac predstavila je značaj izrade Godišnjeg izvješća 

o radu udruge, način njegove izrade te sve dionike kojima ga je potrebno dostaviti. Saša Paić 

predstavio je sustav SOKNO s posebnim osvrtom na tablicu samoprocjene. Kristina Brkljača 

dala je prikaz socijalnih usluga koje su mapirane po vrsti i pružateljima. Sanja Rimac u 

cijelosti 24 je predstavila standarde kvalitete socijalnih usluga te na dva primjere prikazala 

primjenu instrumenata samoprocjene.  

Sudionicima se posebno inspirativnim govorom obratio dr. Zorislav Bobuš, predsjednik 

SOIH-a istaknuvši značaj provođenja Capacity Buildinga, važnost sudjelovanja organizacija 
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na svim natječajima koji se pojavljuju, a sve ovo su i pripreme za EU natječaje koji će uskoro 

biti raspisivani. Naglasio je posebno zadovoljstvo s brojem sudionika koji su se odazvali 

pozivu SOIH-a te istakao da jedino financiranje putem Zakona o udrugama osoba s 

invaliditetom od posebnog značaj za Republiku Hrvatsku može garantirati održivost udruga, 

što su sudionici podržali pljeskom. Sudionici su imali mogućnost postavljanja pitanja nakon 

svakog dijela izlaganja. 

Na Capacity Buildingu sudjelovale su udruge članice Saveza iz Križevaca, Đurđevca, 

Dubrovnika, Slavonskog Broda, Šibenika te predsjednica Mirjana Jakovčev sa suradnicom. 

 

26.02.2013.  ODRŽANA TRIBINA "SOCIJALNA SKRB U RH - 

AKTUALNO STANJE I IZAZOVI" 

U Zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici, dana 26. velječe 2013. godine, održana je tribina za 

stručnjake u sustavu socijalne skrbi s temom „Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj - aktualno 

stanje i izazovi", a na kojoj je sudjelovalo oko 200 stručnjaka iz cijele Hrvatske. 

Na tribini su izlaganja imali prof. Dr. Sc. Nino Žganec, predsjednik udruge Sociativa Nova s 

temom „Socijalna skrb u RH na prekretninici: obilježja sustava i potrebne promjene"; 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik Pragme s temom „Suradnja javnog i 

neprofitnog sektora u području socijalne skrbi"; Gordana Stojisavljević, dipl. soc. radnica, 

Centar za socijalnu skrb Osijek s temom „Sustav socijalne skrbi iz perspektive mladog 

stručnjaka - mogućnosti za razvoj karijere" i mr. Romana Galić, pomoćnica pročelnice za 

socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba s temom,"Mogućnosti i zapreke 

lokalne i regionalne samouprave u području socijalne skrbi - izazovi za moderan socijalni 

rad". 

Organizatori tribine - udruge Pragma i Sociativa Nova - su sa stručnjacima iz sustava 

socijalne skrbi raspravljali o različitim aspektima razvoja socijalne skrbi u RH te 

problematizirali kako naslijeđene uvjete i probleme tako i očekivane smjerove budućeg 

razvoja. 

 

08.03.2013.  OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŽENA 

U organizaciji UNDP Hrvatske, SOIH-a i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u 

prostorijama Tribine Grada Zagreba 

obilježen je 8. ožujak - Međunarodni 

dan žena kao početak kampanje 

„Aktivne i uključene".  

Skupu su se riječima dobrodošlice 

obratili g. Zorislav Bobuš, 

predsjednik SOIH-a, Louisa Vinton, 

koordinatorica Ujedinjenih naroda i 

stalna predstavnica Programa 

Ujedinjenih naroda za razvoj u 

Republici Hrvatskoj, te Anka 

Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s 

invaliditetom. 

Svojim prisustvom skup je uveličao i 
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predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović koji je pozvao političke stranke da već sad, 

na predstojećim europskim i lokalnim izborima, poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova i 

odredbu o 40 posto minimalne zastupljenosti svakog od spola. Napomenuo je da je dvostruka 

diskriminacija kojoj su žene s invaliditetom izložene tema koja mora opredijeliti političku 

akciju i praksu. „Mlade demokracije imaju prilike napraviti jače iskorake nego etablirane 

demokracije", rekao je predsjednik Josipović te pozvao žene da se intezivnije uključe u rad 

stranaka. 

 

U nastavku programa, skupu su se obratili Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost 

spolova, Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, Nataša Škrbić, 

samostalna konzultantica, Vesna Škulić, povjerenica predsjednika za osobe s invaliditetom i 

bivša saborska zastupnica, Ljubica Lukačić, zamjenica ravnatelja URIHO i bivša saborska 

zastupnica, te Gordana Sobol, saborska zastupnica. 

SASTANAK PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM S 

NACIONALNIM SAVEZIMA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM 

 

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizira aktivnosti koje su značajne za 

osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Kako bi se uspostavila što bolja i uspješnija 

suradnja s udrugama i savezima osoba s invaliditetom organiziran je sastanak na kojem se 

detaljno raspravljalo o potrebama i mogućim rješenjima za sve osobe s invaliditetom. 

Sastanku se odazvao i Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom. Na sastanku 

održanom 28. ožujka 2013. godine posebno se raspravljalo o Izvješću pravobraniteljice u 

svrhu podizanja razine javne svijesti o primjeni UN-ove Konvencije o pravima osoba s 

invaliditetom, o dolasku visokog izaslanika UN-a u Republiku Hrvatsku, organizaciji 

okruglog stola o uspješno zaposlenim ženama s invaliditetom. Na sastanku je sudjelovala 

predsjednica Saveza Mirjana Jakovčev.  

Također je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak održala još jedan 

sastanak na temu Nacrta Zakona o udrugama. Na sastanku je nazočila pomoćnica ministra 

uprave Jagoda Botički, ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Igor Vidaček te 

predstavnici saveza udruga osoba s invaliditetom. Svrha sastanka je bila donijeti što 

kvalitetniji prijedlog Zakona o udrugama u svrhu poboljšanja rada udruga osoba s 

invaliditetom, a na korist samih članova.  

 

26.03.2013.  ODRŽANA KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskoga 

sustava i u partnerstvu s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom organizirao je konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Profesionalna 

rehabilitacija – Izazovi mogućnosti“ dana 26. ožujka 2013. godine, u Hotelu International, 

Zagreb. 



HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM                                                                                              

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. G 

 

22 

 

Sadržaj konferencije vezan je uz 

predložena područja izmjena Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom: 

uvođenje jedinstvene definicije, 

metodologije vještačenja i 

jedinstvenog tijela vještačenja za sve 

osobe s invaliditetom; poticanje 

zapošljavanja osoba s invaliditetom i 

poboljšanje kvotnog sustava 

zapošljavanja te njegovo proširenje na 

privatni sektor; uspostavu regionalnih 

centara za profesionalnu rehabilitaciju; 

usklađivanje zakonskih propisa i prava 

za osobe s invaliditetom u različitim sustavima.  

Konferenciju je otvorila Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavnje, 

te u ime ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i 

mirovinskoga sustava. 

U daljenjem dijelu programa, izlaganja su imali Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s 

invaliditetom, Ruth Gruber, BBRZ Austrija, Doroteja Volovec i Ines Gergorić iz Zavoda 

Papilot Slovenija, Dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a, Dr. Tomislav Benjak iz 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Jasenka Sučec iz Fonda za profesinalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom, te Mirjana Zećirević iz Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

U ime Hrvatskog Saveza na konferenciji je prisustvovala Ivana Mance, dipl. iur. 

25.04.2013.  ODRŽAN OKRUGLI STOL - "USPJEŠNE ŽENE S 

INVALIDITETOM U SVIJETU RADA - IMA LI IH U HRVATSKOJ?" 

Povodom Međunarodnog praznika rada 1. svibnja,  dana 25. travnja 2013. godine 

pravobraniteljica za osobe s organizirala je u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, raspravu na temu 

Uspješne žene s invaliditetom u svijetu rada - ima li ih u Hrvatskoj? 

Svrha rasprave bila je upoznati nazočne i javnost sa ženama s invaliditetom koje su se 

uspješno uključile u svijet rada kako bi svojim iskustvom potaknule poslodavce i nadležna 

tijela na veće zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, ali i motivirale 

druge osobe s invaliditetom da se bore za svoje pravo na rad. 
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U raspravi su sudjelovale žene s različitim vrstama oštećenja koje su zaposlene u različitim 

zanimanjima, a govorile su o preprekama na koje su nailazile da bi ostvarile pravo na rad, 

kako su ih prevladale, koji su problemi na koje i dalje nailaze i kako su se stvari promijenile u 

odnosu na vrijeme kad su one počinjale. Na skupu su nazočili predstavnici poslodavaca, 

komora, ministarstava, javnih ustanova te saveza i udruga osoba s invaliditetom. 

02.05.2013.  ODRŽANA KONFERENCIJA POSVEĆENA 

PETOGODIŠNJICI UN-ove KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S 

INVALIDITETOM 

Dana 02. svibnja 2013. godine održana je Konferencija posvećenoj petogodišnici UN-ove 

Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Na konferenciji je sudjelovao posebni UN-ov 

izvjestitelj za osobe s invaliditetom Shuaib Chalken. 

Konferenciju je otvorila povjerenica predsjednika Josipovića za osobe s invaliditetom Vesna 

Škulić, te je posebno pozdravila saborsku zastupnicu Jadranku Kosor koja je kao 

potpredsjednica Vlade i 

potpisala UN-ovu Konvenciju. 

Predsjednik SOIH-a Zorislav 

Bobuš naglasio je da unazad pet 

godina nitko nije mogao 

predvidjeti probleme koji su 

proizašli iz globalne krize, te da 

su zbog toga trenutno najveći 

problem financije. Ocijenio je da 

nije dobra preraspodjela 

sredstava jer se previše oduzelo 

savezima i udrugama osoba s 

invaliditetom iz sredstava 

Zakona o igrama na sreću. 

Istaknuo je da su prvi put nakon 

12-13 godina značajno smanjena 

sredstva za osnovnu djelatnost, čime su ugrožena radna mjesta ljudi koji rade u savezima i 

djelatnosti koje se provode niz godina. Upozorio je i da se Vladino Povjerenstvo za osobe s 

invaliditetom nije sastalo 

godinu i pol dana. 

Načelnica sektora za osobe s 

invaliditetom 

Ministarstva socijalne 

politike i mladih Zvjezdana 

Bogdanović podsjetila 

je na donošenje 

Nacionalne strategije 

izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s 

invaliditetom koja sadrži niz 

mjera na svim 

područjima radi 
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poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom. Ustvrdivši kako se kontinuirano širi opseg 

postojećih prava istaknula je da se povećava i broj roditelja koji ostvaruju status roditelja 

njegovatelja, a koji je omogućen i najužim članovima obitelji. Zvjezdana Bogdanović 

naglasila je da se kroz trogodišnje programe i projekte kontinuirano širi mreža podrške u 

zajednici osiguravanjem usluga potrebnih djeci, mladima i odraslim osobama s invaliditetom. 

 

ODRŽAN OKRUGLI STOL U MINISTARSTVU SOCIJALNE 

POLITIKE I MLADIH 

05. srpnja 2013. godine predsjednica Saveza Mirjana Jakovčev sudjelovala je na Okruglom 

stolu o tezama za prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku. Potpredsjednica Vlade i ministrica 

socijalne politike i mladih Milanka Opačić tom je prilikom rekla da bi Zakon o inkluzivnom 

dodatku trebao uvesti više reda, transparentnosti i pravednosti u sustav naknada osobama s 

invaliditetom.  Pomoćnica ministrice Iva Prpić istaknula je kako postojanje različitih novčanih 

naknada koje se ostvaruju temeljem invalidnosti rezultira netransparentnošću ostvarenih 

prava, a također i nezadovoljstvom 

osoba s invaliditetom budući da se 

za ostvarivanje svakog prava 

provodi poseban postupak.  

 Drugi je razlog donošenja Zakona 

pravednija raspodjela naknade. Cilj 

Zakona je u jednom pravu osigurati, 

financijsku potporu osobama s 

invaliditetom, pojednostaviti 

postupak. Na okruglom stolu je 

najavljeno se Zakon o inkluzivnom 

dodatku kao i Zakon o jedinstvenom 

tijelu vještačenja trebao donijeti do 

kraja godine i primjenjivati od 1. 

siječnja 2014. godine. Time bi se omogućila jedinstvena procjena stupnja invalidnosti i 

racionalizirao sustav kako bi invalidne osobe s istim stupnjem invaliditeta u svim dijelovima 

Hrvatske imale identična prava. U ime Hrvatskog saveza udruga za osobe s 

metnalnomretardacijom na okruglom stolu sudjelovala je predsjednica, Mirjana Jakovčev.  

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SOIH-a 

 
U Istarskim Toplicama dana 6. srpnja 2013. godine održana je Izborna skupština Zajednice 

saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Otvaranju Skupštine, uz predstavnike Saveza članica i 

njihovih temeljnih udruga nazočili su i pokrovitelj Skupštine Valter Flego - župan Istarske 

županije, Siniša Žulić - gradonačelnik grada Buzeta, Ana Pernić - zamjenica gradonačelnika 

grada Buzeta i Vedran Velenik - ravnatelj Istarskih Toplica.  
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Dr. Zorislavu Bobušu još jednom je ukazano 

puno povjerenje jednoglasnim izaborom za 

predsjednika čime je zakoračio u šesti 

predsjednički mandat. Posebno poticajnim 

porukama sudionici Skupa čestitali su 

predsjedniku. Osobito značajna odluka 

donesena na Skupštini je proširenje članstva 

SOIH-a. Hrvatski savez udruga tjelesnih 

invalida – HSUTI iz statusa pridružene članice 

primljen je u redovno članstvo, a uspješnost 

rada SOIH-a prepoznala je Udruga za autizam 

Hrvatske koja je prema prijedlogu 

Predsjedništva primljena kao redovna članica 

SOIH-a. Sukladno Statutu predsjednici saveza članovi su Predsjedništva SOIH-a koje je 

prošireno s dvije predsjednice, Jozefinom Kranjčec i Lidijom Penko. Na Skupštini je posebno 

naglašen nepovoljan položaj udruga osoba s invaliditetom i dana snažna podrška ponovnom 

pokretanju inicijative za donošenje Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog 

interesa za Republiku Hrvatsku.  

Hrvatski saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom na Izbornoj skupštini SOIH-a 

predstavljali su delegati Mirjana Jakovčev, Anica Pribanić i Tomislav Velić. 

 

POVJERENSTVO VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S 

INVALIDITETOM 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela Rješenje o 

imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, tajnice i pomoćnice tajnice 

Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.  

Za predsjednicu Povjerenstva imenovana je mr. Sc. Iva Prpić, pomoćnica ministrice socijalne 

politike i mladih dok je g. Zorislav Bobuš, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom 

Hrvatske, imenovan zamjenikom predsjednice Povjerenstva. 

Predsjednica Hrvatskog Saveza, Mijana Jakovčev imenovana je članom Povjerenstva za 

osobe s invaliditetom. 

Prva sjednica Povjerenstva, održana je u prostorijama Vlade Republike Hrvatske, u 

ponedjeljak, 23. rujna 2013. godine, s početkom. 

Za dnevni red sjednice povjerenstva predloženo je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, te informiranje 

Povjerenstva o Nacrtu prijedloga zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, Nacrtu prijedloga 

Zakona o inkluzivnom dodatku, o donošenju Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona. 

II sjednica Povjerenstva održala se 12. prosinca 2013. godine, u prostorijama Vlade Republike 

Hrvatske. Na sjednici Povjerenstva se između ostalog raspravljalo o sustavnom financiranju 

saveza i udruga osoba s invaliditetom, o proširenju članstva Povjerenstva Vlade RH za osobe 

s invaliditetom te Pravilniku o znaku pristupačnosti. 



HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM                                                                                              

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. G 

 

26 

 

11.11.2013.  ODRŽAN XVIII HRVATSKI SIMPOZIJ OSOBA S 

INVALIDITETOM S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 

Dana 11. -12. studenog 2013. godine u hotelu Holiday održan je XVIII Hrvatski simpozij 

osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Zajednice saveza osoba s 

invaliditetom Hrvatske i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 

invaliditetom. 

Simpozij je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, 

Ministarstva rada i mirovinskog sustava te gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

Simpozij je svečeno otvorila povjerenica predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića za 

osobe s invaliditetom Vesna Škulić. 

Prvog dana simpozija predstavljen je rad nacionalnih saveza na primjeni „UN Konvencija o 

pravima osoba s invaliditetom pet godina poslije - gdje smo i koji su nam ciljevi". U ime 

Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom ratardacijom izlaganje je imala predsjednica 

Mirjana Jakovčev. 

Uz nacionalne saveze prvog dana nazočnima su se obratili i predstavnici iz Slovenije, Belgije, 

Makedonije i Republike Srpske te predstavnica SOIH Mreže ćena s invaliditetom. 

Drugi dan skupa govorilo se o područjima zapošljavanja i rada te smjernicama razvoja usluga 

osobnih pomagača za osobe s invaliditetom različitih oštećenja. Uz sudionike osobe s 

invaliditetom te predstavnike institucija, prvi dan skupu se obratila zamjenica 



HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM                                                                                              

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. G 

 

27 

pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević dok je pravobraniteljica Anka Slonjšak drugi dan 

održala izlaganje na temu zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom iz perspektive rada 

Ureda.  

Izlaganja na simpoziju održali su su predstavnci Ministarstva socijalne politike i mladih, 

Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 

osoba s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge Osvit. 

U ime Hrvatskog saveza udruga za osobe s metnalnom retardacijom, izlaganje je imala 

predsjednica Mirjana Jakovčev. 

PREDSJEDNIK IVO JOSIPOVIĆ ODRŽAO SJEDNICU VIJEĆA ZA SOCIJALNU 

PRAVDU  na temu "Stanje civilnog društva u Republici Hrvatskoj" 

 

Predsjednik Josipović naglasio je koliko je velik doprinos udruga u demokratizaciji Hrvatske i 

postizanju europskih standarda. Također je naglasio kako na svaki korak stvaranja i 

provođenja politike treba računati na partnerstvo s organizacijama civilnog društva. U 

Hrvatskoj ima više od 50 tisuća organizacija civilnog društva, no predsjednik Josipović 

je posebno istaknuo organizacije civilnog društva koje djeluju na humanitarnom području, 

one koje promiču zaštitu ljudskih prava i udruge koje su zaslužne za borbu protiv korupcije i 

veću transparentnost države.  

 

Neke udruge rade bolje od državnih tijela i nadam se da će država mnoge od svojih funkcija 

podijeliti s civilnim društvom, završio je svoje obraćanje predsjednik Josipović.  Ravnatelj 

Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge Igor Vidačak istaknuo je da u Hrvatskoj samo 7 

posto građana volontira, a država godišnje izdvaja oko 1,5 milijardu kuna za projekte udruga. 

No, usprkos tome smatra kako organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj jačaju. Na 

sjednici Vijeća za socijalnu pravdu sudjelovali su predstavnici najvećih organizacija civilnog 

društva u Hrvatskoj. Ispred Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom 

sudjelovala je predsjednica Mirjana Jakovčev. 
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25.11.2013.  ODRŽAN OKRUGLI STOL - "NASILJE NAD ŽENAMA S 

INVALIDITETOM" 

 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog, u organizaciji 

Ženske sobe i Mreže žena s invaliditetom- SOIH, održan je u Hotelu Dubrovnik okrugli stol 

"Nasilje nad ženama s invaliditetom". 

 

Na okruglom stolu, govorile su pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, 

pravobraniteljica za ravopravnost spolova, Višnja Ljubičić, Helena Štimac Radin, ravnateljica 

Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Marica Mirić koordinatorica projekata SOIH-a te 

Leko Sokolaj, predstavnik SOIH-a. 

Okrugli stol okupio je brojne sudionike/ce iz nadležnih državnih tijela, institucija i 

organizacija civilnog društva koje se bave problematikom nasiljem nad ženama kao i/ili 

zaštitom prava osoba s invaliditetom. 

Na Okruglom stolu bila je i predstavnica Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom. 

04.12.2013.  ODRŽAN TRADICIONALNI RAZGOVOR I PRIJEM U GRADSKOJ 

SKUPŠTINI GRADA ZAGREBA 

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u srijedu, 04. prosinca 2013. 

godine, održan je tradicionalni razgovor i prijem u Gradskoj skupštini Grada Zagreba na 

kojem su bili prisutni predstavnici raznih udruga i saveza invalida, kao i gradonačelnik grada 

Zagreba, Milan Bandić. 
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Naglasak je stavljen na inkluziju i nastojanje da osobama s invaliditetom budu pristupačni svi 

sadržaji za svakodnevnu upotrebu, a Grad Zagreb pohvaljen je za pristupačnost i mobilnost za 

osobe s invaliditetom te bi trebao biti primjer svima u rješavanju problema s kojima se 

susreću takve osobe. Bitno je izjednačiti mogućnosti kako bi se osobe s invaliditetom 

ravnopravno mogle uključiti u zajednički život. Predloženo je da se zasjedanje Skupštine 

ubuduće održava dva puta godišnje. Među konstruktivnim prijedlozima koji bi olakšali život 

osobama s invaliditetom navedeno je i skraćivanje postupaka s birokracijom i dokumentima, 

nabavljanje po jednog vozila godišnje za potrebe osoba s invaliditetom te olakšavanje 

korištenja javnog prijevoza za osobe s invaliditetom. Također je navedeno kako bi se usluge u 

zajednici trebale više promicati kako bi osobe s invaliditetom bile više informirane o 

sadržajima koji su im dostupni. Važno je raditi i na osvješćivanju mladih osoba koje ne znaju 

kako se ponašati prema osobama s invaliditetom. Zatražena je i pozitivna diskriminacija 

osoba s invaliditetom pri kupnji gradskih stanova. 

Gradonačelnik Milan Bandić, počasni član mnogih udruga, prisutnima se zahvalio za sve što 

su zajedno napravili kao pratneri te dodao kako se u sinergiji zajedništva rodila nova 

vrijednost, kvaliteta, a to je razumijevanje. Navodi da će i dalje sve probleme nastojat 

rješavati zajedno te je poželio svima od srca sretne blagdane. 

Na Skupštini je bila prisutna i predstavnica Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom 

retardacijom. 

09.12.2013.  5 GODINA RADA INSTITUCIJE PRAVOBRANITELJA ZA 

OSOBE S INVALIDITETOM 

Povodom obilježavanja 5 godina rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, u 

ponedjeljak, 09. prosinca 2013. godine, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uz 

podršku UN programa za razvoj Hrvatska (UNDP) organizirao je Okrugli stol: Zaštita, 

praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. 

Tom događanju prisustvovala je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, 

zatim, Louisa Vinton, koordinatorica Ujedinjenih naroda i stalna predstavnica Programa 

Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Hrvatska, Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda 

i Državnog izbornog povjerenstva te Vesna Škulić, povjerenica Predsjednika Republike 

Hrvatske. Također, bila je prisutna i Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica 

socijalne politike i mladih koja je pohvalila djelovanje Pravobraniteljstva te dodala da su 

mnogi projekti koji su otišli u Sabor posljedica zajedničkog rada između Ministarstva i Ureda 

pravobraniteljice. Istaknula je da su djeci s višestrukim oštećenjima vraćena prava, u Zakonu 

o socijalnoj skrbi, koja su ostajala bez pola invalidnine kada bi kretala u školu te će od 

01.siječnja 2013. to pravo biti vraćeno i imat će 

pravo na puni iznos. 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka 

Slošnjak naglasila je da su unatoč slaboj financijskoj 

situaciji pokrenuli puno projekata, da je povećana 

prepoznatljivost potreba osoba s invaliditetom, iako 

ih očekuje još puno posla. 
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Na obilježavanju godišnjice bila je prisutna i predstavnica Hrvatskog saveza udruga za osobe 

s mentalnom retardacijom.  

SVEČANOST POVODOM SOIH-ovog ULASKA U REDOVNO 

ČLANSTVO EDF-a 

 

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, dana 3. prosinca 2013. godine, u 

hotelu Holiday, Zagreb obilježila je Međunarodni dan osoba s invaliditetom prilikom čega je 

upriličena i svečanost povodom ulaska SOIH-a u redovno članstvo Europskog foruma osoba s 

invaliditetom - EDF. Svečanom tonu, u uvodnom dijelu, pridonijeli su brat i sestra Šimatović 

koji su odsvirali nekoliko klasičnih glazbenih dijelova na gitari. Zorislav Bobuš, predsjednik 

SOIH-a u uvodnom govoru istaknuo je kako je primanje u redovno članstvo EDF-a za SOIH 

velika čast, ali i obveza. EDF je tijelo koje predstavlja više od 80 milijuna osoba s 

invaliditetom u Europskoj uniji. Čestitke te riječi potpore i pohvale SOIH-u i osobama s 

invaliditetom povodom 

njihovog dana uputili su 

Marinka Bakula 

Anđelić, pomoćnica 

pročelnice Gradskog 

ureda za socijalnu 

zaštitu i osobe s 

invaliditetom, Tatjana 

Dalić pomoćnica 

ministra rada i 

mirovinskog sustava, 

Anka Slonjšak, 

pravobraniteljica za 

osobe s invaliditetom i 

Vesna Škulić, 

povjerenica 

Predsjednika za osobe s 

invaliditetom. 

Svečanosti je nazočila i 

Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih te je čestitala 

SOIH-u na uspjehu.  

Osvrćući se na položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj danas, naglasila je nužnost 

uklanjanja svih vrsta prepreka, fizičkih i mentalnih, kako bi osobe s invaliditetom u cijelosti 

bile integrirane u društvo. U tom pogledu istaknula je kako Ministarstvo ulaže velike napore u 

proces deinstitucionalizacije. Nakon svečanosti prikazan je video zapis o radu SOIH-a. 

Predsjednik SOIH-a informirao je sudionike o velikoj časti koja je pripala SOIH-u, a to je, 

organiziranje Generalne skupštine EDF-a u svibnju 2014. godine, na kojoj će sudjelovati 

predstavnici pokreta osoba s invaliditetom iz svih zemalja EU. Na kraju je predstavio 

Kampanju 16 dana aktivizma za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja, u sklopu koje se radi 

senzibiliziranja javnosti na gradskim trgovima i javnim prostorima muškarcima stavljaju 

bijele vrpce na revere, kao znak MUŠKE podrške „NE nasilju nad ženama“, održavaju 

edukacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima u kojima se djeci dijele razglednice 

koje nose očevima koji ih potpisuju u znak podrške borbi protiv nasilja nad ženama.  
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ODRŽAN SASTANAK ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

HRVATSKOG SABORA S PREDSTAVNICIMA UDRUGA OSOBA S 

INVALIDITETOM 

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u svom radu kroz 2013. godinu želi ojačati 

i intenzivirati suradnju s različitim nevladinim udrugama, pa tako i s udrugama osoba s 

invaliditetom. Sukladno tome organiziran je sastanak s predstavnicima udruga osoba s 

invaliditetom. Odbor je organizirao sastanak, 18. siječnja 2013. godine, s predstavnicima 

udruga osoba s invaliditetom pri čemu su se predstavljale aktivnosti i projekti udruga osoba s 

invaliditetom. Ujedno su se iznosili prijedlozi za daljnju suradnju. Predsjednica Odbora za 

ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi Tireli obećala ja da je ovo samo jedan u nizu 

sastanaka. U ime Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom na sastanku je 

nazočila pravnica, Ivana Mance. 

 

VAŽNI ZAKONI, PRAVILNICI, UREDBE ITD...U 2013. GODINI  

  
1. OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne 

novine", broj 160/13.  

  

2. OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 160/13.  

  

3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ 

ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne 

novine", broj 160/13 "Narodne novine", broj 146/13.  

  

4. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA 

DOHODAK "Narodne novine", broj 160/13. " “Narodne novine", broj 95/05, 96/06, 68/07, 

146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11., 61/12. i 79/13.  

  

5. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT  

"Narodne novine", broj 160/13. "Narodne novine", broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 

123/10, 137/11, 61/12 i 146/12.  

  

6. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA 

DODANU VRIJEDNOST "Narodne novine", broj 160/13. "Narodne novine", broj 79/13. i 

85/13.  

  

7. UREDBA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI "Narodne 

novine", 159/13. "Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 

35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12., i82/13.  

  

8. UREDBA O IZMJENAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI "Narodne novine", 

broj 158/13. "Narodne novine", broj 152/08. i 59/09.  
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9. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I 

MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU I PRAVA NA NAKNADU 

DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA VISOKIM  

UČILIŠTIMA"Narodne novine", broj 157/13. "Narodne novine", broj 123/06. 79  

  

  

10. NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA 

OSIGURANJA ZA 2014. GODINU "Narodne novine", broj 157/13.  

  

11. ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA 

ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O 

MIROVINSKOM OSIGURANJU "Narodne novine", broj 157/13. "Narodne novine", broj 

71/10. i 130/11.  

  

12. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S 

INVALIDITETOM "Narodne novine", broj 157/13.  

  

13. ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU "Narodne novine", broj 157/13.  

  

14. ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI "Narodne novine", broj 157/13.  

  

15. ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U 

PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG 

OSIGURANJA "Narodne novine", broj 156/13.  

  

16. ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne 

novine", broj 156/13.  

  

17. ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA 

REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2014. 

GODINE "Narodne novine", broj 156/13.  

  

18. UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE "Narodne novine", broj 156/13.  

  

19. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I 

DRUGIM POMAGALIMA "Narodne novine", broj 154/13. "Narodne novine" broj 7/12., 

14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 

119/13.,125/13., 129/13., 136/13. i 141/13.    

  

20. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE 

LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

"Narodne novine", broj 154/13. "Narodne novine", broj 47/13., 49/13., 50/13., 67/13., 

103/13., 125/13. i 149/13.  

  

21. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE 

LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

"Narodne novine", broj 154/13. "Narodne novine", broj 47/13., 49/13., 67/13., 103/13., 

125/13. i 149/13.  
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22. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU "Narodne novine", broj 153/13.  

  

23. ZAKON O GRADNJI "Narodne novine", broj 153/13.  

  

24.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI 

ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI "Narodne novine", 

broj 153/13. "Narodne novine", broj 80/08., 121/10., 25/12., 118/12. i 12/13.  

  

25. UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH 

MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA 

"Narodne novine", broj 151/13. "Narodne novine", broj 25/13. i 72/13.  

  

26. UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU 

RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2014. GODINU "Narodne 

novine", broj 151/13.  

  

27. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA 

POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU 

OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 

OSIGURANJE "Narodne novine", broj 149/13."Narodne novine", broj 67/13. i 103/13.  

  

28. ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O CESTAMA "Narodne novine", broj 

148/13. "Narodne novine", broj 84/11., 22/13. i 54/13.  

  

29. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA "Narodne 

novine", broj 148/13. "Narodne novine", broj 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12. i 144/12.  

 

30. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT  

"Narodne novine", broj 148/13. "Narodne novine", broj 77/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. 

i 22/12.  

  

31. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU 

VRIJEDNOST "Narodne novine", broj 148/13. "Narodne novine", broj 73/13.  

  

32. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK  

"Narodne novine", broj 148/13. "Narodne novine", broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 

22/12., 144/12. i 125/13.  

  

33. ZAKON O POREZNOJ UPRAVI "Narodne novine", broj 148/13.  

  

34. ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI "Narodne novine", broj 143/13.  

  

35. PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA 

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA STARIJIH OD 65 

GODINA "Narodne novine", broj 141/13.  
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36. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ 

DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU "Narodne novine", broj 139/13. "Narodne 

novine", broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike  

Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11. i 94/13.  

  

37. ZAKON O DOPUNI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM 

POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE "Narodne novine", broj 139/13. "Narodne novine", 

broj 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., 21/10. i 15/13.  

  

38. ODLUKA O UVOĐENJU RADNE OBVEZE DOKTORIMA MEDICINE U 

BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA "Narodne novine", 137/13.  

  

39. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM 

OSIGURANJU "Narodine novine", broj 137/13. "Narodne novine", broj 80/13.  

  

40. PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I 

PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 

136/13. "Narodne novine", broj 91/13. 82  

  

41. STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 

2020. "Narodne novine", broj 136/13.  

  

42.ODLUKA O POPISU POSTUPAKA LIJEČENJA KOJI SE PROVODE U OKVIRU 

PLANIRANE PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Narodne novine", broj 

133/13.  

  

43. PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA 

ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE 

PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA "Narodne novine", 

broj 132/13.  

  

44. PRAVILNIK O KONTROLI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD "Narodne 

novine", broj 130/13.  

  

45. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 

IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 

129/13."Narodne novine", broj 38/13., 49/13., 93/13. i 103/13.  

  

46. DOPUNE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-

KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG 

OSIGURANJA "Narodne novine", broj 128/13. "Narodne novine", broj 34/13. i 103/13.  

  

47. DOPUNA OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA"Narodne 

novine", broj 128/13."Narodne novine", broj 34/13. i 103/13.  

  

48. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA 

POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM "Narodne novine", broj 

127/13. "Narodne novine", broj 8/08., 20/09., 96/09., 44/10. i 97/13.  
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49. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU "Narodne 

novine", broj 127/13. "Narodne novine", broj 48/03., 163/03. i 35/05.  

  

50. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I 

NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOP…O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG  

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 125/13. "Narodne novine", broj 

32/09., 59/09., 118/09. i 4/10. 

 

51. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA 

DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA…O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH 

POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI 

NORMATIVI "Narodne novine", broj 125/13. "Narodne novine", broj 15/92., 29/93., 65/93., 

31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02.,11/03., 

32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 

111/07. 130/07., 54/08., 85/08.,133/08., 2/09., 10/09., 17/09., 110/10., 49/13., 65/13., 99/13. i 

103/13.  

  

52. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM 

IDENTIFIKACIJSKOM BROJU "Narodne novine", broj 125/13. “Narodne novine”, broj 

117/10. i 1/09.  

  

53. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA  

"Narodne novine", broj 125/13. “Narodne novine”, broj 34/11.  

  

54. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM 

ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU "Narodne novine", broj 119/13. "Narodne novine", broj 

91/13.  

  

55. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU 

OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDR…O IZMJENI PRAVILNIKA O 

PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG 

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 119/13. "Narodne novine", broj  

67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11., 16/11., 87/11., 137/11., 39/12., 69/12., 

126/12., 38/13. ,77/13., 101/13.  

i 103/13.  

  

56. ODLUKA O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  

"Narodne novine", broj 118/13.  

  

57. UREDBA O DODJELJIVANJU TRAJNIH NOVČANIH MJESEČNIH NAKNADA 

OSVAJAČIMA MEDALJA NA OLIMPIJSKIM…O DODJELJIVANJU TRAJNIH 

NOVČANIH MJESEČNIH NAKNADA OSVAJAČIMA MEDALJA NA OLIMPIJSKIM 

IGRAMA, PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA, OLIMPIJSKIM IGRAMA GLUHIH I 

SVJETSKIM SENIORSKIM PRVENSTVIMA U OLIMPIJSKIM SPORTOVIMA I 

DISCIPLINAMA "Narodne novine", broj 113/13. 84  
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58. ODLUKA O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE 

SKRBI "Narodne novine", broj 112/13.  

  

59. ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG 

OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAK…O OSNOVICI ZA 

ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU 

NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2013. 

"Narodne novine", broj 109/13.  

  

60. ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA 

OD 1. SRPNJA 2013. "Narodne novine", broj 109/13.  

  

61. ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SRPNJA 2013.  

"Narodne novine", broj 109/13.  

  

62. IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG…UGOVORA O 

PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG 

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA"Narodne novine", broj 103/13. "Narodne novine", broj 

34/13.  

  

63. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU 

KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZ…O IZMJENI PRAVILNIKA O 

PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U  

INOZEMSTVU "Narodne novine", broj 103/13. "Narodne novine", broj 50/09., 118/09., 

4/10., 13/10. 14/10. 1/11., 16/11., 31/11., 93/11., 145/11., 41/12., 76/12., 129/12. i 77/13.  

  

64. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA 

OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJ…O IZMJENI PRAVILNIKA O 

OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH 

POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  

"Narodne novine", broj 103/13. "Narodne novine", broj 113/09., 126/09., 4/10., 88/10., 1/11., 

50/11., 87/11. i 77/13.  

  

65. POSLOVNIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA "Narodne novine", broj 99/13. 

 

66. ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA 

NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDR…O DOPUNAMA ODLUKE O 

STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ 

OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I 

PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA "Narodne 

novine", broj 99/13.  

“Narodne novine”, broj 1/11., 6/11., 31/11., 78/11., 153/11., 38/12., 61/12., 118/12.,147/12. i 

38/13.  

  

67. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, 

ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE…O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, 

ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE 

POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM  
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"Narodne novine", broj 97/13.  

  

68. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, 

ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE…O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, 

ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE  

POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM  

"Narodne novine", broj 97/13.  

  

69. UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2014. GODINU  

"Narodne novine", broj 97/13.  

  

70. PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA NAD PROVEDBOM ZAKONA 

O DADILJAMA I PROPISA DONESENIH…O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA 

NAD PROVEDBOM ZAKONA O DADILJAMA I PROPISA DONESENIH NA TEMELJU 

TOG ZAKONA "Narodne novine", broj 96/13.  

  

71. PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OSOBA 

KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE…O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU 

VOĐENJA REGISTRA OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE, TE 

OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA DADILJA I IMENIKA 

POMOĆNIH DADILJA "Narodne novine", broj 96/13.  

  

72. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U 

OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI "Narodne novine", broj 94/13."Narodne novine", broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12. i 86/12. 86  

  

73. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

NAOBRAZBI "Narodne novine", broj 94/13. "Narodne novine", broj 10/97. i 107/07.  

  

74. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU 

OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG…O IZMJENAMA 

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG  

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE 

OSOBE "Narodne novine", broj 93/13."Narodne novine", broj 88/10., 1/11., 16/11. – 

ispravak, 87/11., 38/13. i 49/13.  

  

75. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD CARINE  

"Narodne novine", broj 93/13.  

  

76. ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA 

PRAVA NA SLOBODAN IZBOR  

DOKTORA…PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA 

PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA DENTALNE 

MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Narodne novine", broj 91/13. 

"Narodne novine", broj 50/13.  

  

77. NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 

2016. GODINE "Narodne novine", broj 90/13.  
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78. ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE 

DADILJE "Narodne novine", broj 89/13.  

  

79. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA  

"Narodne novine", broj 86/13. "Narodne novine", broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11 i 

61/12.  

  

80. PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA OSNOVNU I 

DOPUNSKU LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG…O MJERILIMA ZA STAVLJANJE 

LIJEKOVA NA OSNOVNU I DOPUNSKU LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA 

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE "Narodne novine", broj 83/13.  

  

81. ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU "Narodne novine", broj 82/13. 

 

82. ZAKON O LIJEKOVIMA "Narodne novine", broj 76/13.  

  

83. PRAVILNIK O UVJETIMA PROSTORA, OPREMLJENOSTI PROSTORA 

ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM UVJETIMA…O UVJETIMA PROSTORA, 

OPREMLJENOSTI PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM 

UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE "Narodne novine", broj 74/13.  

  

84. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU "Narodne novine", broj 

73/13."Narodne novine", broj 149/09., 61/11. i 82/12.  

  

85. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA ZA 

RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA "Narodne novine", broj 71/13.  

  

86. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI  

"Narodne novine", broj 68/13. "Narodne novine", broj 11/02. i 122/02.  

  

87. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I 

NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA…O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O 

PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG 

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I 

PROFESIONALNE BOLESTI "Narodne novine", broj 67/13. "Narodne novine", broj 1/11, 

153/11, 51/12, 126/12, 147/12. i 38/13.  

  

88. PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S 

INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI "Narodne novine", broj 78/13.  

  

89. ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 

OSOBE S INVALIDITETOM "Narodne novine", broj 60/13.  

  

90. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I 

RODITELJSKIM POTPORAMA "Narodne novine", broj 54/13."Narodne novine", broj 

85/08., 110/08. – ispravak i 34/11. 88  

  

 91. ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG 

OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAK…O OSNOVICI ZA 
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ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU 

NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2013. 

"Narodne novine", broj 40/13.  

  

92. ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA 

OD 1. SIJEČNJA 2013. "Narodne novine", broj 40/13.  

  

93. ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2013. 

"Narodne novine", broj 40/13.  

  

94. ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI "Narodne novine", broj 39/13.  

  

95. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA 

NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU SPECIFIČNE…O DOPUNI ODLUKE O 

POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU  

SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA "Narodne novine", broj 38/13. 

"Narodne novine", broj 126/12.  

  

96. PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG 

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 38/13.  

  

97. ZAKON O DADILJAMA "Narodne novine", broj 37/13.  

  

98. NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O IZNOSIMA OSNOVICA 

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIG…O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

NAREDBE O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA  

OSIGURANJA ZA 2013. GODINU "Narodne novine", broj 34/13. "Narodne novine", broj 

132/12.  

  

99. IZMJENE I DOPUNE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE "Narodne novine", 

broj 31/13. "Narodne novine", broj 101/12.  

  

100. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA "Narodne novine", broj 25/13. 

101. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I 

NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠT…O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU 

ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 

23/13. "Narodne novine", broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10, 1/11., 6/11., 48/11., 50/11., 

54/11., 61/11., 153/11., 38/12., 76/12. i 147/12.  

  

102. ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU 

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG…O OSNOVAMA ZA 

SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG  

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 23/13.  

  

103. ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 

O VOLONTERSTVU "Narodne novine", broj 22/13.  
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104. ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA 

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIG…O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE 

LISTE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 

OSIGURANJE "Narodne novine", broj 21/13.  

  

105. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA 

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIG….O UTVRĐIVANJU OSNOVNE 

LISTE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 

OSIGURANJE "Narodne novine", broj 21/13.  

  

106. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG 

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE "Narodne novine", broj 21/13.  

  

107. PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S 

PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2013. "Narodne novine", broj 18/13.  

  

108. ODLUKA O UVOĐENJU, PRAĆENJU I VREDNOVANJU PROVEDBE 

KURIKULUMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA…O UVOĐENJU, PRAĆENJU I 

VREDNOVANJU PROVEDBE KURIKULUMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA U 

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA "Narodne novine", broj 17/13. 90  

   

109. IZMJENE I DOPUNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA  

"Narodne novine", broj 16/13. "Narodne novine", broj 128/12., 138/11. i 85/12.  

  

110. ODLUKA O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA 

ZA 2012. GODINU "Narodne novine", broj 15/13.  

  

111. ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA "Narodne novine", broj 

15/13.  

  

112. UREDBA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU 

"Narodne novine", broj 12/13.  

  

113. PLAN NUMERIRANJA "Narodne novine", broj 11/13.  

  

114. UREDBA O RAČUNANJU VREMENA U 2013. GODINI "Narodne novine", broj 

08/13.  

  

115. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM 

SREDSTVIMA "Narodne novine", broj 06/13.  

  

116. ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA 

REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA…O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG 

JAVNOG PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU  

SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE "Narodne novine", broj 06/13  

  

117. PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA REGISTRA EUROPSKE UNIJE  

"Narodne novine", broj 04/13. 

 


