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Prava i načini 
ostvarivanja prava 

djece i obitelji suočenih  
s malignim bolestima  

u Republici Hrvatskoj

Ova publikacija o pravima djece oboljele od malignih bolesti i njihovih 
roditelja nastala je kao izraz potrebe da roditelje oboljele djece osnažimo 

znanjem i informacijama koje će im trebati na teškome putu ozdravljenja 
njihova djeteta.

Razlog stvaranja ovog Kataloga zamršen je sustav socijalne zaštite koji roditelji 
teško razumiju, a ponekad u njemu još teže ostvaruju različita prava za sebe 

i svoje bolesno dijete. Katalog sadržava pregled prava, propisa i zakonskih 
rješenja za ostvarivanje prava iz područja zdravstvenog osiguranja, mirovinskog 

osiguranja, obrazovanja i socijalne skrbi. Želja nam je sve informacije objediniti 
na jednome mjestu da bismo obiteljima suočenima s malignom bolešću djeteta 
olakšali snalaženje u sustavu i ostvarivanje njihovih zakonom zajamčenih prava. 

Propisi koje ćemo predstaviti u ovome Katalogu opsežni su i složeni. Ipak, pregled tih 
propisa je putokaz, a vi ćete tijekom vremena i sami dolaziti u doticaj s informacijama 
o  promjenama u pojedinim odredbama ili o nekim novim pravima i mogućnostima. 

Tijekom procesa liječenja vašega djeteta bit ćete najviše od svega usmjereni na 
djetetovo ozdravljenje i njegovu dobrobit. Pritom čuvajte sebe i svoje snage upravo 
za dijete, a u ostvarivanju pojedinih prava tražite pomoć od svih koji mogu pomoći: 
u vašem okruženju, udruzi, među ljudima koji dijele isti problem.

I ne zaboravite − u Republici Hrvatskoj na snazi je Konvencija UN-a o pravima osoba 
s invaliditetom. Konvencija je pravni propis koji je po svojoj snazi iznad zakona! 
Pristup invaliditetu koji zagovara ogleda se u tome da se odgovornost za osobe 
s invaliditetom prebacuje na društvo, koje treba uklanjati prepreke za osobe s 
oštećenjem zdravlja i uspostaviti takve sustave podrške koji bi mogućnosti osoba 
s invaliditetom u što većoj mjeri izjednačili s mogućnostima ostalih građana bez 
oštećenja zdravlja. Taj se pristup treba ogledati u svim zakonima i odredbama 
koje se odnose na problematiku.

Naravno, ni jedan zakon i ni jedno pravo ne mogu potpuno „izbrisati“ sve 
teškoće koje donosi bolest, nikakva novčana naknada neće nadomjestiti 

sve stvarne troškove koji će nastati kad nam se život tako drastično 
promijeni i nikada nećemo „preskočiti“ baš svaku prepreku na koju 

naiđemo kad se suočimo s malignom bolešću djeteta.

Ali osnaženi znanjem i, prije svega, STAVOM da za ono što vam 
je potrebno ne trebate moliti, nego vam po zakonu pripada, 

vjerujemo da ćete lakše prebroditi put do ozdravljenja 
vašeg djeteta.
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POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Djeca oboljela od malignih bolesti prema zakonodavstvu RH smatraju se djecom s teškoćama u razvoju ako 
su prošla postupak vještačenja radi utvrđivanja oštećenja funkcionalnih sposobnosti te imaju utvrđenu vrstu i 
težinu invaliditeta − oštećenja funkcionalnih sposobnosti. 

Djeca s teškoćama u razvoju, pa i njihovi roditelji, svoja prava ostvaruju u različitim sustavima na temelju 
nalaza i mišljenja te postupka vještačenja.  

Od 1. siječnja 2015. na snazi je   Uredba o metodologijama vještačenja kojom se uređuje način i postupak 
vještačenja radi ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne 
rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava 
rata te prava u sustavu obrazovanja. 

Uredbom se utvrđuju:

- Lista oštećenja organizma koja navodi postotak oštećenja organizma

- Lista težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti. 

Prema navedenoj Uredbi, razina oštećenja organizma, odnosno stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti 
a time i težina invaliditeta dokazuje  se Nalazom i mišljenjem   o vrsti i težini invaliditeta − oštećenja 
funkcionalnih sposobnosti. On sadržava i postotak oštećenja organizma (%) i razinu oštećenja funkcionalnih 
sposobnosti od 1 do 4. Uredbom su predviđene i 4 razine oštećenja organizma i 4 stupnja oštećenja 
funkcionalnih sposobnosti, koji označavaju težinu invaliditeta: treći stupanj predstavlja teži invaliditet, a 
četvrti stupanj teški invaliditet.

U Listi oštećenja organizma „novotvorine i bolesti krvi i krvotvornih organa – 
maligne inoperabilne novotvorine, kao i sve vrste malignih neoplazmi dječje dobi, 
uključujući i leukemiju“ definirane su kao 100 %-tna oštećenja organizma. Za 
ostvarivanje određenih prava i povlastica (npr. znak pristupačnosti, povlašteni upis 
na fakultete i sl.) osoba treba imati utvrđen postotak oštećenja organizma.

U Listi „funkcionalnih sposobnosti“, maligne bolesti dječje dobi čije liječenje 
zahtijeva kemoterapiju, transplantaciju i dr., a istodobno je pacijentima potrebna 
pomoć u punom opsegu za svakodnevno funkcioniranje, navedene su u 4. 
stupnju težine, a to je osnova za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu.

Napomena: Ako dođe do potpunog izlječenja, više se ne utvrđuje postotak oštećenja, 
nego je potreban kontrolni pregled i ocjena funkcionalnih sposobnosti.

7



Za ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi primjenjuju se isključivo kriteriji iz Liste 
težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti! 

Tako npr. za priznavanje osobne invalidnine treba utvrditi teški invaliditet, što znači da u nalazu i mišljenju 
treba biti utvrđen i naveden četvrti stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Za utvrđivanje oštećenja funkcionalnih sposobnosti važno je utvrditi opseg potrebne pomoći u svakodnevnome 
funkcioniranju. 

Zato je važno i da se iz medicinske dokumentacije vidi kako dijete funkcionira i koji opseg  pomoći treba za 
svakodnevno funkcioniranje: liječnik vašega djeteta u svojim nalazima treba jasno opisati stanje djeteta, što 
može i što ne može, kakvu njegu treba i u kojem obimu, kako bi vijeće vještaka dobilo nedvojbene informacije 
za donošenje nalaza i mišljenja. Nije dovoljna samo preporuka specijalista da je npr. „roditeljima potrebno 
odobriti pravo na status njegovatelja“ jer takva preporuka za vijeće vještaka nije obvezujuća. Uz takvu preporuku 
iz anamneze liječnika specijalista i opisa stanja djeteta treba biti vidljiv opseg i vrsta pomoći koju dijete treba 
(cjelodnevno, povremeno, nekoliko puta tjedno i sl.), za koje aktivnosti treba pomoć (potpomaganje vitalnih 

funkcija, primjena lijekova, eliminacija stolice….), 
kakvu rehabilitaciju treba i u kojem 

intenzitetu i sl., jer će samo u odnosu na te 
činjenice vještaci odlučiti o razini oštećenja 
funkcionalnih sposobnosti.

Postupak vještačenja ne pokreće se izravno na jedinstvenome tijelu vještačenja, nego se provodi kao dio 
postupka u povodu zahtjeva za ostvarivanjem nekog prava. Znači, ako se obratite centru za socijalnu skrb radi 
ostvarivanja osobne invalidnine, u tom će postupku trebati utvrditi težinu invaliditeta, pa će centar dostaviti 
zahtjev za vještačenje zajedno s medicinskom i drugom dokumentacijom Zavodu za vještačenje. Nakon što se 
donese nalaz i mišljenje, on je osnova za ostvarivanje prava, naravno, uz ostvarenje i drugih uvjeta koji su za 
to pravo propisani.

Ovo ujedno znači da ne mora u pravilu svako 
dijete koje boluje od maligne bolesti, u svakoj 
fazi liječenja, imati utvrđen isti stupanj oštećenja 
funkcionalnih sposobnosti pa time niti ostvariti 
isto pravo samo na temelju utvrđene maligne 
bolesti. Sve ovisi o funkcioniranju djeteta i opsegu 
potrebne pomoći za svakodnevno funkcioniranje.

Univerzalni princip prema kojemu se ostvaruju prava na temelju  
oštećenja zdravlja ili invaliditeta jest:

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE NEKOG PRAVA − POSTUPAK VJEŠTAČENJA 
– UTVRĐIVANJE DRUGIH ZAKONSKIH UVJETA − RJEŠENJE –  

ŽALBA – UPRAVNI SPOR
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Dokumentacija u postupku 

Za teške kronične bolesti i razvojne teškoće u postupku vještačenja razmatraju se relevantni nalazi liječnika 
specijalista ovisno o vrsti bolesti i medicinska dokumentacija propisana za svako oštećenje zdravlja.

Za zloćudne novotvorine medicinsku dokumentaciju u postupku vještačenja čini:

- anamneza i detaljan opis kliničke slike bolesnika koju je načinio specijalist za liječenje oboljelog 
organa ili organskog sustava

- laboratorijska obrada i dodatna laboratorijska obrada prema vrsti bolesti

- UZV i radiološka obrada

- citološka i histološka obrada tkiva i tjelesnih tekućina

- po potrebi endoskopske pretrage probavnih šupljih organa

- po potrebi laparoskopija.

Ako vijeće vještaka ocijeni da na temelju dostavljene dokumentacije obavljenoga pregleda ne može dati nalaz 
i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta, uputit će osobu koja se vještači na dodatne preglede i obradu.
Vještačenje se provodi na osnovi dostavljene medicinske dokumentacije i osobnog pregleda osobe koja se 
vještači.

Nakon provedenoga vještačenja nalaz i mišljenje dostavlja se tijelu koje je zatražilo vještačenje. Ako osoba 
protiv rješenja uloži žalbu, a žalba se odnosi na nalaz i mišljenje vještaka, žalba i spis predmeta dostavit će se 
središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda za vještačenje da bi vijeće viših vještaka donijelo novi nalaz i mišljenje. 
Ako nije potreban ponovni pregled, novi nalaz i mišljenje donijet će se u roku 10 dana od primitka zahtjeva sa 
žalbom, a ako je potreban pregled, u roku 5 dana od izvršenoga pregleda.

U prvostupanjskome je postupku pregled osobe koja se 
vještači obavezan. Iznimno, vještačenje se može obaviti i bez 
pregleda djeteta s malignom ili rijetkom bolesti, odnosno 
bolesti zbog koje postoji bitno smanjenje imunološkog 
odgovora organizma.
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KOJA PRAVA IMAM I GDJE IH OSTVARUJEM

PRAVA 
IZ  

ZDRAVSTVA

PRAVA  
IZ  

SOCIJALNE SKRBI

PRAVA IZ  
MIROVINSKOG 
OSIGURANJA

PRAVA  
IZ  

OBRAZOVANJA

Sustav u kojem se 
ostvaruje pravo na 
liječenje djeteta te 
pravo roditelja na 
poštedu od rada za 
vrijeme liječenja 
djeteta:

Sustav u kojem se 
ostvaruju novčane 
naknade i usluge za 
dijete te prava  
roditelja:

Sustav u kojem se 
ostvaruje pravo na:

Sustav u kojem se 
ostvaruje pravo na 
odgoj i obrazovanje:

	liječenje

	lijekovi

	ortopedska  
pomagala

	medicinska 
rehabilitacija

	njega u kući

	boravak roditelja  
uz dijete

	liječenje u 
inozemstvu

	pravo na dopust 

	pravo na skraćeno 
radno vrijeme

	osobna invalidnina

	doplatak za pomoć  
i  njegu

	status roditelja 
njegovatelja

	jednokratne  
novčane naknade

	naknada do 
zaposlenja

	prva socijalna usluga

	savjetovanje i 
pomaganje

	pomoć u kući

	psihosocijalna 
podrška

	pomoć u integraciji 
u redovne odgojno- 
obrazovne ustanove

	dječji doplatak

	obiteljsku mirovinu

	vrtić

	osnovna i srednja 
škola

	privremeni oblici 
školovanja (kod 
kuće, u zdravstvenoj 
ustanovi, na daljinu)

	asistent u nastavi  
i druge prilagodbe  
u školi

	izravan upis u  
srednju školu

	izravan upis na 
fakultet

Za prava iz sustava 
zdravstva valja ići 
liječniku pedijatru/
obiteljskom liječniku i 
nadležnoj područnoj 
službi HZZO-a.

Za prava iz sustava 
socijalne skrbi 
valja se obratiti 
nadležnomu centru za 
socijalnu skrb prema 
prebivalištu osobe.

Za prava iz ovog  
sustava valja se 
obratiti nadležnoj 
područnoj službi 
Zavoda za mirovinsko 
osiguranje.

Za prava iz sustava 
obrazovanja nadležni 
su uredi državne 
uprave u županiji za 
poslove obrazovanja, 
odnosno njihovoj 
najbližoj ispostavi.
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Prava iz zdravstvenog osiguranja 

Kada govorimo o bolesti, prvo na što valja misliti jest liječenje i ozdravljenje. Liječenje bolesti povjeravamo 
liječnicima i zdravstvenim ustanovama. Za vrijeme liječenja djeteta zaposleni roditelj trebat će poštedu od rada, 
željet će biti uz svoje dijete u bolnici, trebat će novčane naknade i druge potpore. Stoga je sustav zdravstvenog 
osiguranja jedan od najvažnijih sustava za sve kojima je potrebno liječenje. 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Prava iz zdravstvenog sustava možemo ostvariti ako imamo status osigurane osobe, koji utvrđuje Hrvatski 
zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO). Zavod je ustrojen kao Direkcija i četiri regionalna 
ureda − Zagreb, Osijek, Split i Rijeka. Regionalni uredi imaju 16 područnih ispostava na ukupno 134 lokacije. 

Svaki građanin Republike Hrvatske obvezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje. Status 
osiguranika dokazuje se važećom zdravstvenom iskaznicom. Status osigurane osobe stječu sve osobe s 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, prema jednoj od osnova osiguranja (osiguranici, članovi obitelji 

osiguranika, prema propisima o socijalnoj skrbi ili prema nekoj drugoj 
osnovi). Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna 
za samostalan život i rad prije navršene 18. godine života zadržavaju 
status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika za sve 
vrijeme trajanja te nesposobnosti. Pravo na obvezno zdravstveno 
osiguranje mogu steći i djeca osiguranika koja su nakon navršene 
18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan 
život i rad ako ih osiguranik uzdržava i ako pravo na obvezno 
zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Obavezna participacija zdravstvene zaštite

Osigurana osoba obvezna je prilikom korištenja zdravstvene zaštite sudjelovati u troškovima zdravstvene 
zaštite neposredno plaćanjem usluge ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja na koje se osigura. 

Bez ikakve participacije osiguravaju se:

1. cjelokupna zdravstvena zaštita djece  
do navršenih 18 godina života

2. cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti

3. kućni posjeti i kućno liječenje

4. patronažna zdravstvena zaštita

5. lijekovi s osnovne liste lijekova

6. palijativna zdravstvena zaštita

7. prijevoz sanitetom pod propisanim uvjetima i drugo.

DJECA DO 18. GODINE 
OSIGURAVAJU SE NA 

OBVEZNO ZDRAVSTVENO 
OSIGURANJE TE STJEČU 

STATUS OSIGURANE 
OSOBE.

BESPLATNA  
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

DJECI DO 18. GODINE 
ŽIVOTA I CJELOKUPNO 
LIJEČENJE ZLOĆUDNIH 

BOLESTI.
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Prava koja se ostvaruju kroz sustav zdravstvene zaštite jesu:

	liječenje (primarna, specijalistička, bolnička zdravstvena zaštita)

	lijekovi (osnovna i dopunska lista lijekova)

	ortopedska pomagala

	liječenje u inozemstvu

	novčane naknade. 

Liječenje (primarna, specijalistička, bolnička zdravstvena zaštita)

Osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite – 
obiteljske (opće) medicine i pedijatra.

Osim liječenja u sklopu primarne zdravstvene zaštite, liječnik obiteljske medicine među ostalim obavlja i 
sljedeće poslove: 

	određuje trajanje bolovanja

	utvrđuje potrebu izostanka osiguranika  
s rada zbog njege bolesnoga člana uže obitelji 

	određuje potrebu sanitetskoga prijevoza

	utvrđuje potrebu pratnje osigurane osobe  
za vrijeme putovanja u drugo mjesto 

	daje mišljenje o potrebi pratitelja uz dijete  
za vrijeme liječenja

	odlučuje o potrebi upućivanja osigurane osobe u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu ako 
ocijeni da postoji potreba za drugim stručnim mišljenjem zbog postavljanja ispravne dijagnoze i 
obaviještenosti osigurane osobe o njezinu zdravstvenom stanju

	može na temelju priložene medicinske dokumentacije tražiti konzultacijsko mišljenje   vezano uz 
otpusno pismo ili povijest bolesti osigurane osobe. 

Liječenje u kući 

Kada zdravstveno stanje zahtijeva takvo liječenje, a ne postoji potreba za bolničkim liječenjem, osoba može 
ostvariti pravo na liječenje u kući. Liječenje u kući može se provoditi kao:

	kućni posjet kod akutnih stanja

	kućno liječenje  

	pružanje hitne medicinske pomoći u kući osigurane osobe.

Zdravstvena njega u kući 

Izabrani liječnik obiteljske (opće) medicine može propisati provođenje zdravstvene njege u kući na temelju 
utvrđenih sljedećih stanja:

PREPORUKA JE HZZO-a  
DA SE JEDNOM OD RODITELJA 

DJETETA OBOLJELOG OD 
MALIGNE BOLESTI ODOBRI 

BOLOVANJE ZBOG NJEGE, BEZ 
OBZIRA NA TO JE LI RODITELJ 

OSTVARIO PRAVO NA SMJEŠTAJ 
UZ DIJETE U BOLNICI.
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	nepokretnosti ili teške pokretnosti 

	kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani liječnik istodobno provodi 
liječenje u kući te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege

	prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje

	nakon operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane te skrb za stome

	kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Sanitetski prijevoz

Pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite ostvaruje osoba koja je:

	nepokretna ili teško pokretna  

	kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje. 

Pravo na sanitetski prijevoz ostvaruje se na osnovi naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje izabrani liječnik.

Pravo na lijekove

U sklopu prava na zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ima pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i 
dopunskom listom lijekova. 

	Lijekove s osnovne liste lijekova ima pravo ostvariti u cijelosti na teret sredstava obveznoga 
zdravstvenog osiguranja.

	Lijekove s dopunske liste lijekova ostvaruje na teret zdravstvenog osiguranja do visine cijene 
istovrsnoga lijeka s osnovne liste lijekova. Razliku cijene lijekova podmiruje osoba sama.  
Za lijekove s dopunske liste lijekova koji su propisani na recept osoba treba dati pristanak o svojoj 
obvezi sudjelovanja u cijeni lijeka (razlika u cijeni lijeka s osnovne liste).  
Ne priznaje se pravo na povrat troškova nabavke lijeka ako  lijek nije propisan receptom. 

Iznimno, kad liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima utvrđenim osnovnom i dopunskom 
listom lijekova HZZO-a, osigurana osoba može ostvariti pravo na lijek koji nije utvrđen tim listama lijekova, pod 
uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, 
i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

Pravo na liječenje u inozemstvu

Ako se potrebno liječenje zloćudnih bolesti ne može provesti u zdravstvenim ustanovama 
u Republici Hrvatskoj, a može se uspješno provesti u inozemstvu, osiguranoj osobi može 
se odobriti pravo na upućivanje na liječenje u inozemstvo.

O pravu na upućivanje na liječenje u inozemstvo odlučuje se rješenjem Direkcije HZZO-a.
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Rješenje se donosi na temelju zahtjeva osigurane osobe, odgovarajuće medicinske dokumentacije i nalaza, 
mišljenja i ocjene povjerenstva HZZO-a te obaveznog prijedloga za upućivanje na liječenje u inozemstvo. Taj 
prijedlog daje nadležni referentni centar Ministarstva zdravlja, nadležan prema dijagnozi bolesti, ili liječnik 
specijalist − konzultant posebnom odlukom imenovan od ravnatelja HZZO-a, ili tri liječnika specijalista 
određene specijalnosti iz ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova. Prijedlog za liječenje u inozemstvu može 
dati i zdravstvena ustanova u kojoj se liječi oboljela osoba tako da će osobu uputiti na podnošenje zahtjeva za 
upućivanje na liječenje u inozemstvu, uz svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Liječnik specijalist nadležnoga referentnog centra, odnosno liječnici – konzultanti obrazloženim mišljenjem 
potvrđuju da:

	traženo liječenje nije moguće provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama  
u Republici Hrvatskoj ili da je

	traženo liječenje moguće provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj,  
u kojem se slučaju obvezno navodi i ugovorna zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj  
u kojoj se traženo liječenje može provesti. 

Nakon donošenja rješenja Direkcija HZZO-a izdaje jamstveno pismo inozemnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj 
će se liječenje provesti i dogovara termin prijema osigurane osobe na odobreno liječenje.

Pravo na smještaj uz dijete koje se upućuje na liječenje u inozemstvo odobrava se:

- majci djeteta ako postoji potreba dojenja djeteta

- jednom od roditelja djeteta mlađega od 5 godina ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta,  
a starijega od 5 godina uz obrazloženje medicinskih razloga, ako to zahtijeva zdravstveno  
stanje djeteta.

Na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguravaju se sredstva za smještaj do maksimalnoga 
iznosa po danu u visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava 
Državnoga proračuna, preračunato u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 
obračuna tih troškova.

Bolnička zdravstvena zaštita i pravo roditelja na cjelodnevni smještaj uz dijete 

Bolničko liječenje i pri tome odvajanje od roditelja za svako je dijete stresno. Već godinama jača svijest o 
važnosti prisustva roditelja uz dijete koje se liječi u bolnici, a hrvatsko zakonodavstvo u svojim je odredbama 
i organizaciji bolničkoga liječenja ugradilo i neka načela Povelje Europskoga udruženja za djecu u bolnici 
(EACH Charter), kao npr. mogućnost boravka roditelja uz dijete, mogućnost obrazovanja djeteta za vrijeme 
liječenja i dr.

Međutim, u praksi su prisutne teškoće u ostvarivanju prava na boravak roditelja uz dijete zbog nejasnih 
zakonskih odredbi, a ponajprije zbog nedostatka smještajnih kapaciteta u bolnicama. 

Razlikuju se pravo roditelja na:

	cjelodnevni boravak u bolnici (24 sata) 

	dnevni boravak uz dijete (preko dana).
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Dnevni boravak roditelja uz dijete ne ovisi o smještajnim kapacitetima bolnice, a 
cjelodnevni boravak (i noćenje) moguće je ovisno o smještajnim kapacitetima bolnice 
u kojoj se dijete liječi. 

Ova prava ostvaruju se na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj izabrani liječnik djeteta ili 
liječnik ugovorne bolničke zdravstvene ustanove naznačuje potrebu cjelodnevnog smještaja jednoga od 
roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.

1. cjelodnevni boravak uz dijete (uz noćenje):

- majka radi dojenja djeteta 

- jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju (dokaz: 
odgovarajuće rješenje nadležnoga tijela, odnosno nalaz  
i mišljenje nadležnoga tijela vještačenja u sustavu 
socijalne skrbi)

- dijete do 18 godina života oboljelo od maligne ili srodne 
bolesti koja neposredno ugrožava život 

- ako bolnica ima mjesta, odnosno smještajnih kapaciteta 

2. dnevni boravak uz dijete (bez noćenja):

- roditelj djeteta do 5 godina života

- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju bez obzira na dob djeteta 

- neovisno o smještajnim kapacitetima bolnice.

Naknada troškova smještaja roditelja

Ako roditelj nije mogao ostvariti pravo na cjelodnevni boravak uz dijete jer bolnica nije imala smještajnih 
kapaciteta, roditelj ima pravo na naknadu troškova smještaja do visine iznosa dnevnice za Hrvatsku, odnosno u 
visini od 170 kuna po danu. To se pravo ostvaruje tako da bolnica nakon završetka liječenja ispuni tiskanicu pod 
nazivom „Potvrda o boravku roditelja uz dijete na bolničkom liječenju“ koja se dostavlja u nadležni područni 
ured HZZO-a koji će nadoknaditi troškove roditeljima.

Ako je roditelju odobren smještaj uz dijete na bolničkome liječenju (cjelodnevni ili dnevni), izabrani liječnik 
primarne zdravstvene zaštite utvrđuje i bolovanje zbog spriječenosti za rad radi njege djeteta koje je smješteno 
u bolnici. 

Cjelodnevni smještaj
24 sata

Cjelodnevni smještaj
24 sata Dnevni smještaj

bolničko liječenje maligne bolesti ili bolesti koje 
ugrožavaju život za liječenje akutnih bolesti

ovisno o smještajnim 
kapacitetima bolnice ovisno o smještajnim kapacitetima neovisno o smještajnim 

kapacitetima 

roditelj djeteta s teškoćama u 
razvoju, neovisno o dobi djeteta 

majka koja doji
dijete do 18 godina života

Roditelj djeteta s teškoćama u 
razvoju, neovisno o dobi djeteta 

dijete do 5 godina

ako nema smještajnih kapaciteta, 
roditelj ima pravo na naknadu troškova 

smještaja u iznosu dnevnice po danu 
smještaja (trenutačno 170,00 kn)

Roditelj nije obvezan sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite – nema participacije.
Roditelj ima pravo na naknadu za bolovanje radi njege djeteta.

UZ DIJETE KOJE SE LIJEČI 
OD MALIGNE BOLESTI I 

DIJETE KOJE IMA TEŠKOĆE 
U RAZVOJU UTVRĐENE U 

SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 
RODITELJ IMA PRAVO NA 

24-SATNI BORAVAK U BOLNICI 
BEZ OBZIRA NA DOB DJETETA.
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Pravo na novčane naknade 

Osiguranici u sklopu prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja imaju pravo na naknadu: 

	plaće za vrijeme bolovanja (u slučaju bolesti, ako je određen za pratitelja osobe na liječenje ili 
pregled izvan mjesta prebivališta, određen da njeguje oboljeloga člana uže obitelji (supružnik, 
dijete), ako je privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta ili 
smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljinoga dopusta

	troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite 

	troškova smještaja jednomu od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog 
liječenja djeteta. 

Uvjet za ostvarivaje prava na novčane naknade jest prethodno osiguranje na osnovi trajanja radnog odnosa od 
NAJMANJE 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u protekle dvije godine. 

Prava može ostvariti roditelj pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, da živi sam s djetetom (samohrani 
ili razvedeni roditelj), da ne koristi bolovanje za drugo dijete i da nema priznato pravo roditelja njegovatelja za 
isto dijete. Dokazi za ove činjenice: 

- pisana izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da živi sam s djetetom, da istodobno 
ne koristi pravo na naknadu plaće za drugo dijete, da nema priznato pravo na status roditelja 
njegovatelja za drugo dijete

- činjenica zaposlenosti drugoga roditelja utvrđuje se provjerom statusa u obveznome zdravstvenom 
osiguranju u evidenciji HZZO-a.

Naknadu za bolovanje ima pravo koristiti najviše do:

- 60 dana za dijete do navršene 7. 
godine života za svaku bolest

- 40 dana za dijete od 7 do 18 godina

- 20 dana za dijete starije od 18 
godina. 

Osobi koja je nezadovoljna odlukom izabranoga 
liječnika o utvrđivanju prestanka bolovanja 
izdat će se na njezin zahtjev rješenje na osnovi 
prethodno pribavljenoga obrazloženog nalaza, 
mišljenja i ocjene liječničkoga povjerenstva 
HZZO-a koje će obavezno i pregledati osobu:

- Liječnik primarne zdravstvene zaštite izdaje tiskanicu „UPUTNICA broj __ LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU“.

- Liječničko povjerenstvo regionalnoga ureda Zavoda na toj tiskanici daje nalaz, mišljenje i ocjenu 
o produljenju privremene spriječenosti za rad radi njege osigurane osobe člana obitelji – djeteta do 
18. godine, ili o odluci izabranoga liječnika o utvrđivanju prestanka privremene nesposobnosti za rad. 
Nalaz, mišljenje i ocjenu liječničko povjerenstvo obvezno je donijeti odmah, a najkasnije prvoga idućeg 
radnog dana od primitka zahtjeva.

Ako za dijete do 18 godina takvo trajanje 
liječenja neće biti dovoljno, na prijedlog 

liječnika primarne zdravstvene zaštite dulje 
bolovanje određuje povjerenstvo HZZO-a. 

U praksi, za dijete oboljelo od maligne 
bolesti preporuka je HZZO- a da se u 
svakom slučaju po zahtjevu za dulje 

trajanje bolovanja isto i odobri.
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Kada se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a, ona ne može iznositi više od 4.257,28 kn!
Naknada plaće za bolovanje radi njege djeteta ili supružnika, koja se 
isplaćuje na teret HZZO-a, utvrđuje se od osnovice za naknadu koju 
čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 
šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje. Međutim, 
ta naknada ne može iznositi više od iznosa od 4.257,28 kn. 

Kod izračuna naknade plaće zbroj isplaćenih plaća (u razdoblju od 
6 mjeseci prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje) dijeli se s 
brojem sati rada za koje je plaća isplaćena (dakle, zbroj sati rada u 
tih 6 mjeseci), što čini prosječni iznos plaće po satu rada tj. osnovicu 
za utvrđivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja. 

Osiguranik ostvaruje pravo na navedeni iznos naknade plaće za 
vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog iste dijagnoze bolesti 
najdulje do isteka 18 mjeseci trajanja privremene nesposobnosti za rad 
− nakon toga roka naknada je u iznosu 50 % zadnje isplaćene naknade plaće.

Prikaz visine naknade za bolovanje u pojedinim slučajevima:

PRAVO NA NAKNADU IZNOS U %  
OD OSNOVICE

NAKNADU 
ISPLAĆUJE

NAKNADA 
TERETI

bolovanje do 42 dana 70 % osnovice  
za naknadu plaće poslodavac poslodavac

bolovanje od 43 dana do 6 mjeseci 70 % osnovice  
za naknadu plaće poslodavac HZZO

bolovanje duže od 6 mjeseci 80 % osnovice poslodavac HZZO

njega djeteta do 3. godine života 100 % osnovice poslodavac HZZO

njega supružnika i djeteta  
starijeg od 3. godine života 70 % osnovice poslodavac HZZO

određen za pratitelja bolesnika  
izvan mjesta prebivališta 70 % osnovice poslodavac HZZO

dopust radi smrti djeteta 100 % HZZO HZZO

trudnoća i komplikacije 100 %,  
najviše do 4.257,28 kn HZZO HZZO

rodiljni dopust i rad s polovicom 
punoga radnog vremena

100 % bez ograničenja  
iznosa naknade HZZO HZZO

NEMA OGRANIČENJA 
VISINE NAKNADE ZA VRIJEME 
KORIŠTENJA  PRAVA NA RAD 

S POLOVICOM PUNOGA 
RADNOG VREMENA, DOPUSTA 

ZA SLUČAJ SMRTI DJETETA I 
BOLOVANJA ZBOG PRIZNATE 

OZLJEDE NA RADU. 

UMANJENJE NAKNADE PLAĆE NE ODNOSI SE  
NA OSOBU KOJA SE LIJEČI OD ZLOĆUDNIH BOLESTI 
I NA OSOBU KOJOJ JE ODOBRENA NJEGA DJETETA 

OBOLJELOGA OD ZLOĆUDNE BOLESTI. 
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Novčane naknade koje je osigurana osoba ostvarila na temelju rješenja Zavoda izuzete su od ovrhe.

Ne zaboravite što prije obavijestiti poslodavca o bolovanju − bolovanje utvrđuje izabrani liječnik primarne 
zdravstvene zaštite (obiteljske medicine) koji o privremenoj nesposobnosti za rad izdaje potvrdu. Tu ste 
potvrdu dužni dostaviti poslodavcu u roku od tri dana od dana odsutnosti s posla radi bolovanja! 

Naknada za troškove prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu  
iz obaveznoga zdravstvenog osiguranja 

Osigurana osoba radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznoga zdravstvenog osiguranja ima 
pravo na naknadu za troškove prijevoza pod uvjetom da je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan 
mjesta prebivališta, odnosno boravišta i da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskoga prijevoza. Ako osoba 
ne može ostvariti pravo na liječenje ili dijagnostiku u bližoj zdravstvenoj ustanovi, pravo na troškove prijevoza 
ostvarit će ako je zdravstvena ustanova u koju je upućena udaljena 50 i više kilometara od mjesta njezina 
prebivališta, odnosno boravišta.
Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i osoba 
koja je zbog smanjivanja liste čekanja prihvatila 
korištenje zdravstvene zaštite u ugovornoj 
zdravstvenoj ustanovi koja nije u mjestu ili najbliže 
mjestu njezina prebivališta, odnosno boravišta. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i jedna 
osoba određena za pratitelja osigurane osobe, pod 
uvjetom da je izabrani liječnik primarne zdravstvene 
zaštite utvrdio potrebu pratnje i da osigurana osoba 
kojoj je određen pratitelj ne ispunjava uvjete za 
korištenje sanitetskoga prijevoza. 

Smatra se da je djeci do 18. godine života (i djeci koja su postala radno nesposobna) potrebna pratnja 
neovisno o tome ispunjavaju li uvjete za korištenje sanitetskoga prijevoza.

Osoba koja zdravstvenu zaštitu želi iskoristiti u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a ne onoj u koju je 
upućena, ima pravo ostvariti tu zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznoga zdravstvenog osiguranja, 
ali bez prava na naknadu za troškove prijevoza i prava na sanitetski prijevoz.

Visina naknade za troškove prijevoza:

- cijena prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema 
službenome daljinomjeru javnog prijevoznika

- stvarni troškovi prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe koja je bila upućena na liječenje 
izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osigurana osoba ostvaruje na osnovi tiskanice putnoga naloga koji 
izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, odnosno ovlašteni djelatnik Zavoda kada je osigurana 
osoba pozvana od strane Zavoda radi ostvarivanja prava iz obaveznoga zdravstvenog osiguranja i na osnovi 
rješenja Zavoda o upućivanju na liječenje. 

Pravo na dopust i rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta  
s težim smetnjama u razvoju 

Briga za dijete u procesu liječenja, obaveza provođenja rehabilitacije i drugih mjera usmjerenih na poboljšanje 
zdravlja zahtijeva dodatnu pomoć društva u olakšavanju tih obveza zaposlenim roditeljima. S obzirom na to 

Neovisno o udaljenosti zdravstvene 
ustanove pravo na prijevoz mogu 

ostvariti djeca do 18. godine, djeca 
koja su postala radno nesposobna prije 
18. godine i radno nesposobna nakon 
18. godine ako ih osiguranik uzdržava, 
osigurane osobe u vezi s korištenjem 

radioterapije i kemoterapije.
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da je trajanje bolovanja u sustavu zdravstva ograničeno, ovim se pravom zaposlenom roditelju omogućuje 
pošteda od rada i odgovarajuća naknada plaće za vrijeme odsustva s posla da bi se mogao u većoj mjeri 
posvetiti njezi djeteta, vođenju na liječenje, kontrole ili rehabilitaciju, sve dok postoji takva potreba. 

Za  vrijeme korištenja prava roditelji mogu zadržati radni odnos i sva prava koja iz njega proizlaze te uz naknadu 
plaće biti njegovatelji svojega djeteta s težim smetnjama u razvoju. Bitna je odrednica i uvjet za ostvarivanje 
ovih prava ZAPOSLENOST OBOJE RODITELJA djeteta. Roditelj ne može koristiti ovo pravo ako drugom 
roditelju prestane radni odnos.

Pravo na dopust zbog njege djeteta s težim 
smetnjama u razvoju i rad s polovicom punoga 
radnog vremena radi njege djeteta s težim 
smetnjama u razvoju može ostvariti zaposleni 
ili samozaposleni roditelj na vlastiti zahtjev. 
Pravo može ostvariti samo jedan roditelj prema 
međusobnome dogovoru. Prava se mogu koristiti 
nakon isteka prava na rodiljni i roditeljski dopust.

Zahtjev za ostvarivanje prava upućuje se HZZO-u. 
U postupku odlučivanja o zahtjevu roditelja 
HZZO će prethodno uputiti dijete u postupak 
vještačenja na jedinstvenome tijelu vještačenja, 
koje će nalazom i mišljenjem utvrditi postojanje 
težih smetnji u razvoju. Zavod će konačno rješenje o 
priznatome pravu dostaviti i poslodavcu kod kojeg je roditelj u radnom odnosu, odnosno nadležnoj službi 
mirovinskog osiguranja ako se radi o samozaposlenome roditelju.

Nakon što se u postupku vještačenja utvrdi postojanje težih smetnji u razvoju, HZZO će u upravnome postupku 
utvrditi postojanje drugih uvjeta za ostvarivanje prava roditelja.

Smetnjama u razvoju djeteta smatraju se:

1. oštećenje vida

2. oštećenje sluha

3. oštećenje govorno-glasovne komunikacije

4. oštećenje lokomotornog sustava

5. oštećenje središnjega živčanog sustava

6. oštećenje perifernoga živčanog i mišićnog sustava

7. oštećenje drugih organa i organskih sustava

8. mentalna oštećenja

9. psihičke bolesti.

Težim smetnjama u razvoju smatraju se teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih 
dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene njegovoj kronološkoj dobi, već je ovisno o 
pomoći druge osobe kod:

	oblačenja i svlačenja

	obavljanja osnovnih životnih potreba (hranjenje, kontrola mokrenja i stolice)

	pokretanja tijela jer to nije moguće ni uz pomoć ortopedskih pomagala

	hranjenja putem sonde ili gastrostome

Pravo na dopust ili rad s polovicom 
punoga radnog vremena daje pravo 

jednomu od zaposlenih roditelja da dijete 
s težim oštećenjem zdravlja njeguje do 

osme godine putem dopusta zbog njege 
djeteta ili rada s polovicom punog radnog 

vremena, a koje može koristiti sve dok 
takva potreba traje. Ovo je pravo pogodno 
kada se radi o dužem razdoblju u kojem je 

potrebna prisutnost roditelja uz dijete.
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	samostalnoga korištenja lijekova o kojima ovisi održavanje života

	samostalnoga korištenja specijalne dijete koju, s obzirom na dob i na pokretljivost, moraju 
pripremati i davati roditelji

	obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti, zbog promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama  
s progresivnim oštećenjem u intelektualnome, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju.       
      

Nemogućnost samostalnog izvođenja aktivnosti primjerenih kronološkoj dobi djeteta može značiti i stanje 
zbog kojega dijete ne može biti cijelo vrijeme u vrtiću
KAO I DRUGA DJECA ISTE DOBI,

kada ne može jesti na isti način pripremljenu hranu
KAO I DRUGA DJECA ISTE DOBI,

kada zbog bolesti ili neke razvojne teškoće treba stalno ići na rehabilitaciju kod logopeda, fizijatra ili drugog 
stručnjaka pa ne može na jednak način provoditi vrijeme
KAO I DRUGA DJECA ISTE DOBI.

Kada se život djeteta zbog bolesti ili teškoća u razvoju znatno razlikuje od uobičajenoga za tu dob, kada treba 
posebne lijekove koje može davati samo roditelj, kada ga ne možete povjeriti na čuvanje drugoj osobi zbog 
specifične njege koju dijete treba – može se smatrati da ima težu smetnju u razvoju.

(Napomena: kriteriji težine invaliditeta djeteta prema propisima za prava roditelja na dopust ili skraćeno radno 
vrijeme nisu usklađeni s kriterijima težine koje propisuje Uredba o metodologijama vještačenja. S obzirom 
na to da su kriteriji različiti, moguće je očekivati određene probleme u praksi, a vjerojatno i kasnije promjene 
u zakonodavstvu. Do tada, zbog neuređenih propisa, u slučaju odbijanja prava od strane HZZO-a iz razloga 
težine smetnji u razvoju kod djeteta, poželjno je uložiti žalbu na negativno rješenje, radi provjere kriterija 
prvostupanjskog tijela vještačenja.)

Drugi uvjet za ostvarivanje ovoga prava (uz uvjet težine smetnji u razvoju kod djeteta) jest da su OBA RODITELJA 
DJETETA ZAPOSLENA s punim radnim vremenom. Zaposlenošću se smatra da roditelj u radnome odnosu 
ostvaruje plaću ili da je samozaposlen (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivrednik).   

Ako je drugi roditelj nezaposlen, zaposleni roditelj može ostvariti jedno od ovih prava samo ako drugi roditelj 
koji je nezaposlen NE MOŽE zbog SVOJEGA psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu djetetu s težim 
smetnjama u razvoju. 

Otac može ostvariti jedno od ovih prava ako je majka koja je ranije koristila ova prava zbog rođenja drugoga 
djeteta na rodiljnome i roditeljskom dopustu.

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja pravo može koristiti kao dopust do 8. godine života djeteta ili 
kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, a nakon navršene 8. godine života djeteta samo kao 
pravo na rad s polovicom punoga radnog 
vremena te nastaviti njegovo korištenje i 
nakon navršene 8. godine djetetova 
života, sve dok ta potreba traje. 

Ova prava ne mogu se koristiti u 
slučaju da:

	jedan od roditelja djeteta već 
koristi to pravo za drugo dijete

	jedan od roditelja djeteta, prema 
propisima iz socijalne skrbi, za to 
dijete ima priznat status roditelja 
njegovatelja, izuzev ako je na 

Zakon ne definira u kojem obliku roditelj MORA 
koristiti jedno od ovih prava, nego o tome odlučuje 
sam roditelj, ovisno o potrebama djeteta i osobnim 

životnim okolnostima. Ponekad se u praksi,  
u postupku vještačenja, roditelju od strane vještaka 
ili voditelja postupka na neki način „nameće“ jedan 

od oblika ovoga prava (dopust / skraćeno radno 
vrijeme), međutim do 8. godine života djeteta 

roditelj bira oblik korištenja ovoga prava. Nakon 8. 
godine života djeteta roditelj jedino može koristiti 

pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena.
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temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje utvrđeno da roditelj koji koristi pravo za drugo dijete nije 
u mogućnosti pružati odgovarajuću njegu za dvoje ili više djece zbog težine NJIHOVA invaliditeta

	roditelj koristi pravo na rad u skraćenome radnom vremenu, odnosno pravo na rad s polovicom punoga 
radnog vremena po drugoj osnovi

	je dijete stalno ili tjedno smješteno u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, odnosno ako dijete 
boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, svakodnevno duže od 8 sati osim ako roditelj živi 
sam s djetetom, a obavezan je raditi drugu smjenu.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja ovih prava ima pravo na novčanu naknadu.

Novčana potpora kod korištenja dopusta – 2.169,90 kn

Za vrijeme korištenja prava na dopust ZAPOSLENI I SAMOZAPOSLENI roditelj ima pravo na naknadu plaće 
u iznosu od 65 % proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme, što iznosi 2.169,90 kn mjesečno 
(proračunska osnovica za 2014.  godinu u iznosu od 3.326,00 kn x 65 %).  

Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj, koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 
12 mjeseci neprekidno prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, ima pravo na 
mjesečnu naknadu plaće koja iznosi 50 % proračunske osnovice za puno radno vrijeme, što iznosi 1.663,00 kn 
mjesečno (proračunska osnovica je promjenjiva, a za 2014. godinu iznosila je 3.326,00 kn). 

Roditelj koji koristi pravo na dopust radi njege djeteta i dalje ostaje zdravstveno i mirovinsko osiguran preko 
poslodavca. Poslodavac nema obveze obračunavati obvezne doprinose i porez niti isplaćivati neto plaću radniku, 
ali on tog radnika treba iskazati u JOPPD obrascu (koji treba predati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec).

Novčana potpora kod prava na rad s polovicom punoga radnog vremena –  
pola neto plaće

Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punoga radnog vremena ZAPOSLENI roditelj ima pravo na 
naknadu neto plaće za preostalo vrijeme do punoga radnog vremena u visini razlike između plaće koju 
ostvaruje radeći polovicu punoga radnog vremena i plaće koju bi ostvario da radi u punome radnom vremenu, 
umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i 
prireza porezu na dohodak sukladno posebnim propisima.

Poslodavac je dužan pri isplati plaće izdati ovjerenu ispravu o isplaćenoj plaći zaposlenomu roditelju, koju 
dostavlja u HZZO svakog mjeseca u roku od dva dana od dana isplate plaće odnosno najkasnije do 20-og 
u mjesecu u slučaju kada plaća nije isplaćena. Prema ovjerenoj ispravi o isplaćenoj plaći HZZO će roditelju 
isplatiti naknadu. 

U slučaju da poslodavac ne izda ovjerenu ispravu o isplaćenoj plaći do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, 
roditelj ima pravo na novčanu naknadu za taj mjesec u iznosu od 50 % proračunske osnovice tj. u iznosu od 
1.663,00 kn (proračunska osnovica za 2014. iznosi 3.326,00 x 50 %). Po primitku potvrde poslodavca o isplaćenoj 
plaći, HZZO će roditelju isplatiti razliku sredstava.

SAMOZAPOSLENI roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punoga 
radnog vremena ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini 50 % od osnovice za obračun doprinosa 
za puno radno vrijeme na koju je osiguran na mirovinsko osiguranje, umanjene za obvezne doprinose, poreze 
i prireze propisane zakonom.
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Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu iznose: 

osnovice su objavljene u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna zdravstvena 
osiguranja za 2014. (NN 157/13)

- za obrtnike (obveznike poreza na dohodak) 5.161,65 kn                                 

- za obrtnike i dr. samostalne djelatnosti – „paušaliste“ 3.176,40 kn

- samostalna djelatnost slobodnih zanimanja (medicinske sestre, zubni tehničari, fizioterapeuti, 
novinari i filmski radnici) 5.161,65 kn  

- samostalna djelatnost slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) 8.735,10 kn

- samostalna djelatnost poljoprivrede 5.161,65 kn

- samostalna djelatnosti poljoprivrede i šumarstva – „paušalisti“ 3.176,40 kn

- obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici, trgovci, pojedinci koji plaćaju porez na dobit 
(poduzetnička plaća) 8.735,10 kn. 

Tako će primjerice roditelj koji ima prijavljenu profesionalnu djelatnost a koji je ostvario pravo na rad u 
skraćenome radnom vremenu  imati pravo na naknadu u iznosu od 2.956,54 kn (neto osnovica za naknadu od 
5.913,07 kn x 50 % ). 

(Obrazloženje: Od 8735,10 kn, nakon umanjenja doprinosa za mirovinsko osiguranje, poreza na dohodak i 
prireza porezu na dohodak, ostat će neto osnovica za naknadu plaće od 5.913,07. Roditelj će od tog iznosa 
ostvariti 2.956,54 kn.)

Uvjet za isplatu naknade u navedenim iznosima je ispunjavanje uvjeta staža osiguranja u trajanju od najmanje 
12 mjeseci neprekidno prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Ako obrtnik 
ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno, ima pravo na mjesečnu 
naknadu plaće koja iznosi 50 % proračunske osnovice za puno radno vrijeme, što iznosi 1.663,00 kn mjesečno. 

Novčane potpore ostvarene na temelju ovih prava ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja (kredita, pologa 
i slično).

Posebna zaštita od otkaza roditelja koji koriste pravo na dopust ili rad s polovicom punoga radnog vremena 
radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema Zakonu o radu:

Ugovor o radu osobe koja koristi jedno od ovih prava 
prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom 
obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz 
registra. 

Ugovor o radu može se otkazati samo zbog poslovno 
uvjetovanih razloga (likvidacija poduzeća). 

Radnik može sam otkazati ugovor izvanrednim 
otkazom ugovora.

Za vrijeme dopusta ili rada s 
polovicom punoga radnog vremena 

radi brige i njege djeteta s težim 
smetnjama u razvoju, odnosno u 

roku od petnaest dana od prestanka 
korištenja tih prava, poslodavac ne 
smije otkazati ugovor o radu osobi 
koja se koristi nekim od tih prava.
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Zakon o zaštiti prava pacijenta

Prema ovom Zakonu svakomu se pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu 
zaštitu primjerenu njegovu zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim 
načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštivanje njegovih osobnih stavova.

Prava pacijenata

Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili 
odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

Pacijentovo pravo na suodlučivanje može se iznimno ograničiti samo kada je to opravdano njegovim 
zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način posebno određen Zakonom.

Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o: 

	svojemu zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenog 
dijagnostičkog ili terapijskog postupka 

	preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje 

	mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata 

	svojemu pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima 

	mogućim zamjenama za preporučene postupke 

	tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite 

	daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite 

	preporučenom načinu života 

	pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava. 

Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne 
sposobnosti. 

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnome obliku.

Pacijent ima uvijek pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svojemu zdravstvenom stanju.

Tijekom pružanja zdravstvene zaštite, nakon svakog pregleda i zahvata, pacijent ima pravo na obaviještenost 
o uspjehu, odnosno neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata te o razlozima za eventualnu različitost tih 
rezultata od očekivanih.

Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju 
neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna 
oštećenja njegova zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava 
potpisivanjem suglasnosti. 

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba prihvaća 
pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva 
svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njezino ime prihvaćati ili 
odbijati pojedini takav postupak.

Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje 
njegove bolesti.
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Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

Sa svrhom ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave 
postoji mogućnost da se osnuju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koja djeluju pri upravnim tijelima 
jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zdravstva – svaki grad – sjedište županije, 
ima ustanovljeno svoje povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, kojemu se dostavljaju pritužbe vezane uz 
kršenje prava pacijenata.

Pacijenti iz Grada Zagreba, koji drže da su im ugrožena ili prekršena prava iz ovog Zakona, mogu se svojim 
pisanim pritužbama i predstavkama Povjerenstvu obratiti na njegovu službenu adresu:

Grad Zagreb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

10000 Zagreb Draškovićeva 15

Sve informacije o radu Povjerenstva mogu se dobiti u Gradskom uredu za zdravstvo,  
Zagreb, Draškovićeva 15, tel. 01/460 3404
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PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:

LIJEČENJE

LIJEKOVI

NJEGA U KUĆI

SANITETSKI PRIJEVOZ I PRATNJA

BOLOVANJE

BORAVAK S DJETETOM U BOLNICI

PRAVA RODITELJA – DOPUST I SKRAĆENO RADNO VRIJEME

Najvažniji zakoni i pravilnici za područje zdravstva:

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju  NN 80/13, 137/13         

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 
(NN 49/14)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite 
(NN 160/13)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11 i 54/13)

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta  
s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta  
(NN 18/09 i 25/09)

Zakon o radu (NN 93/14)  

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169//04, 37/08)
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Prava iz sustava socijalne skrbi  
za oboljelu djecu i roditelje djece  
oboljele od malignih bolesti

Suočavanje obitelji s teškom dijagnozom djeteta ili odrasloga člana iznimno je stresna situacija koja potpuno 
mijenja obiteljsku dinamiku. Podizanje oboljeloga djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju iziskuje dodatne 
psihofizičke i materijalne napore i dodatna znanja za roditelje, drugu djecu i eventualne druge članove u 
obitelji.  

Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na osobe s invaliditetom uređen je tako da 
ove osobe, radi prevladavanja teškoća, mogu ostvariti neko od prava na novčanu pomoć (socijalna pomoć) ili 
mogu ostvari pravo na određene usluge. 

Za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi u prvome stupnju nadležni su centri za socijalnu skrb prema 
mjestu stanovanja korisnika, a za neka prava nadležne su jedinice lokalne ili područne samouprave (ogrjev, 
troškovi stanovanja).

Ako osoba nema prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan centar posljednjega 
prebivališta ili boravišta. Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti ni na jedan od tih načina, nadležan je 
centar na području kojega je nastala potreba za ostvarenje pojedinoga prava. Za djecu je nadležnost propisana 
prvenstveno prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja. Ako roditelji žive odvojeno, nadležan je centar 
prebivališta odnosno boravišta roditelja s kojim dijete živi prema odluci suda.

Svaki građanin Republike Hrvatske može pod propisanim uvjetima ostvariti prava i usluge iz socijalne skrbi. 

Osnovni princip u socijalnoj skrbi jest da je svaka osoba dužna brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih 
potreba i da je dužna svojim radom, prihodom i imovinom pridonositi ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti 
i ugroženosti članova svoje obitelji. Međutim, osoba koja ne može osigurati svoje uzdržavanje ili prevladati 
teškoće u kojima se nalazi, ima pravo ostvariti pomoć od sustava socijalne skrbi.

Prava iz socijalne skrbi:

(Prava i usluge označene bojom ostvaruju se na temelju bolesti ili invaliditeta.)

zajamčena minimalna naknada

naknada za troškove stanovanja i ogrjeva

naknada za ugroženoga kupca energenata

jednokratna naknada

doplatak za pomoć i njegu

osobna invalidnina

naknada do zaposlenja

status roditelja njegovatelja

socijalne usluge.
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Prava na osnovi bolesti ili invaliditeta ostvaruju se na temelju prethodnoga postupka vještačenja. Za ostala 
prava nije obvezno provođenje vještačenja, nego se ostvaruju na osnovi materijalnih prilika obitelji.

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

PRIZNAJE SE samcu ili obitelji koja nema sredstava za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Osnovne 
životne potrebe su prehrana, odjeća i obuća te druge stvari za osobne potrebe i smještaj. Osnovne životne 
potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje 
proizlaze iz njihova oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta. 

VISINA POMOĆI utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH, i to:

- samac – 800,00 kn

- radno nesposobni samac – 920,00

- odrasla osoba u obitelji − 480,00 kn

- dijete u obitelji – 320,00 kn

- dijete samohranog roditelja – 440,00

- samohrani roditelj – 800,00 kn.

Tako utvrđena pomoć umanjuje se za prihod samca ili obitelji ostvaren u prethodna tri mjeseca. 

RAZLIKA UTVRĐENE POMOĆI I PRIHODA JE STVARNI IZNOS POMOĆI.

U prihod se uračunavaju sva sredstva kojima osoba/obitelj raspolaže: novčana sredstva i prihodi po bilo kojoj 
osnovi, imovina i pokretnine koje može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za život, osobni automobil 
itd. U prihod se uračunava i štednja, odnosno Zakon o socijalnoj skrbi štednju smatra IMOVINOM, koja se može 
koristiti za osiguravanje potreba.

Kod zajamčene minimalne naknade prihodi i imovina utvrđuju se za SVE članove obitelji.

Iznosi zajamčene minimalne naknade definirani su zakonom. Dodatne potrebe 
koje proizlaze iz invaliditeta ili bolesti valja uzeti u obzir kod prava na npr. 

jednokratne naknade. Kod traženja jednokratne naknade u zahtjevu treba navesti 
koje su to dodatne potrebe i troškovi nastali zbog bolesti,  

a čije podmirivanje ugrožava podmirivanje redovnih životnih potreba.  
Na primjer, dodatni troškovi koji nastaju zbog boravka roditelja uz dijete  

u drugome gradu ili plaćanje lijekova s dodatne liste mogu ugrožavati  
redovno podmirivanje režija, školovanja djece i dr.

Na primjer: ako nemaju 
vlastite prihode, četveročlana 
obitelj (roditelji i dvoje djece) 
mogu dobiti pomoć u iznosu  

od 1600,00 kn. 
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U prihod se ne računa dječji doplatak, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, stipendija za školovanje 
ostvarena po osnovi invaliditeta, naknada za tjelesno oštećenje, naknade ostvarene od jedinice lokalne/
područne samouprave, alimentacija za dijete, naknade ostvarene po propisima kojima se ostvaruju prava 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili zaštita vojnih i civilnih invalida rata. U 
prihod se ne računa ni odšteta (npr. za osiguranja od 
nesreće) jer se odšteta ne smatra dohotkom 
prema Zakonu o porezu na dohodak. U prihod 
se ne računa ni stipendija za školovanje 
ostvarena po osnovi invaliditeta, kao ni iznos 
novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare 
na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za 
zdravstvene potrebe. 

STATUS UGROŽENOGA KUPCA ENERGENATA

Korisnik: krajnji kupac plina  i/ili toplinske energije pod uvjetom da je:

	 korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva korisnika

	 korisnik osobne invalidnine ili član kućanstva s korisnikom osobne invalidnine. 

Centar za socijalnu skrb na zahtjev osobe koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženoga kupca  donijet 
će rješenje kojim će:

	utvrditi status ugroženoga kupca – odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju,  
odnosno mjesečni iznos naknade za ugroženoga kupca energenata

	odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata, odnosno način isplate naknade  
za ugroženoga kupca energenata.

Centar za socijalnu skrb uz rješenje izdaje kupon za subvencioniranjem troškova električne energije za 
mjesec u kojem mu je priznato pravo na naknadu za ugroženoga kupca energenata. Na temelju kupona 
korisnik ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije svaki sljedeći mjesec, sve dok se rješenjem 
ne utvrdi prestanak prava.

Način korištenja

Kupon za subvenciju troškova električne energije može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove 
električne energije u poslovnicama FINA-e u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi. 
Kupon za subvenciju troškova električne energije može se iskoristi za plaćanje troškova električne energije za 
mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec.

Iznimno, ako za to postoji opravdani razlog, kupon mogu realizirati i stručni radnici centra za socijalnu skrb 
uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe, uz preslike rješenja te uz predaju kupona i 
naloga za uplatu troškova električne energije.

Naknada za ugroženoga kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno. Ako 
račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, korisnik prava na naknadu za ugroženoga 
kupca energenata može uz iskorišteni kupon podmiriti razliku do punoga iznosa računa.

U prihod se ne računaju i jednokratne donacije 
pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kn 
godišnje ni ukupan iznos donacija od pravnih i 

fizičkih osoba za zdravstvene potrebe.
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PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU

	PRIZNAJE SE zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. rođenja djeteta, školovanja djeteta,  
bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda i slično).

	MOŽE SE PRIZNATI osobama ili obiteljima koje ne mogu djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne 
životne potrebe – nabava osnovnih predmeta u kućanstvu, nužne odjeće ili obuće ako ne postoji 
mogućnost osiguravanja preko humanitarnih organizacija.

	IZNOS naknade MOŽE biti do 2.500,00 kn godišnje za samca ili 3.500,00 kn godišnje za kućanstvo. 

	U osobito opravdanim slučajevima uvećana naknada uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne 
politike i mladih, uz dokaze o opravdanosti zahtjeva i visini iznosa za podmirenje potrebe može  
iznositi najviše do 10.000,00 kn.

PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU – 500,00 kn / 350,00 kn

PRIZNAJE SE:

	osobi kojoj je potrebna pomoć i njega druge osobe jer ne može sama udovoljiti osnovnim životnim 
potrebama 

	za organiziranje prehrane, pripremu obroka, oblačenje, svlačenje, održavanje higijene,  
čišćenje i druge životne potrebe

	AKO PRIHOD NE PRELAZI PROPISANI CENZUS − 1.000,00 kn po članu obitelji  u prethodna tri mjeseca 
prije podnošenja zahtjeva

	ZA OSOBE S TEŽIM INVALIDITETOM NEOVISNO O PRIHODIMA (bez cenzusa)

	može se priznati u punom (500,00 kn) ili smanjenom opsegu (350,00 kn)

	ako roditelj koristi dopust do sedme godine djeteta ili skraćeno radno vrijeme radi njege djeteta  
s težim smetnjama u razvoju, doplatak je 350,00 kn neovisno o utvrđenom opsegu.

Za jednokratnu naknadu uvjet nije JEDINO visina prihoda obitelji nego je važno da se radi  
o nekoj trenutačnoj okolnosti i izvanrednome trošku koji obitelj ne može podmiriti.  

Osim osnovnih potreba postoje i dodatne potrebe obitelji koje nastaju zbog bolesti ili 
invaliditeta, što treba naglasiti kod traženja jednokratne pomoći.

Uvjet je i svrha za koju se traži – trošak mora biti vezan za bolest, invaliditet, smrt člana obitelji 
ili nabavku odjeće i obuće, lijekova i drugih troškova iz zdravstvene zaštite.

Važno je također i dokazati potrebe i troškove, npr. računima za kupljeno i slično.

Centar ne mora odobriti jednokratne naknade do predviđenoga iznosa ako osoba ne dokaže 
stvarnu potrebu (npr. da bi podmirenje nastaloga troška zbog bolesti i liječenja djeteta  

ugrozilo podmirivanje osnovnih životnih potreba obitelji).
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DOPLATAK SE NE MOŽE OSTVARITI:

	ako osoba koristi osobnu invalidninu

	ako koristi tjedni ili stalni smještaj u ustanovi

	ako prihod obitelji prelazi CENZUS, a nije utvrđen teži ili teški invaliditet

	ako ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim one u kojoj stanuje, a koju MOŽE otuđiti ili iznajmiti i 
TIME OSIGURATI sredstva za pomoć i njegu

	ako roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života 
tog djeteta po posebnim propisima.

OSOBNA INVALIDNINA – 1.250,00 kn:

	priznaje se osobi s teškim invaliditetom sa svrhom zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje 
u svakodnevni život zajednice

	ako je utvrđen TEŠKI INVALIDITET

	UMANJUJE SE ZA PRIHOD OSOBE KOJA JE KORISNIK OSOBNE INVALIDNINE. 

OSOBNA INVALIDNINA NE MOŽE SE OSTVARITI:

	ako nije utvrđen TEŠKI invaliditet

	ako osoba ima prihod veći od iznosa osobne invalidnine

	ako osoba ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim one u kojoj stanuje, a koji MOŽE otuđiti ili 
iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu 

	ako osoba koristi 
tjedni ili stalni 
smještaj u ustanovi

	ako osoba ostvaruje 
doplatak za pomoć 
i njegu

	ako osoba ostvaruje 
osobnu invalidninu 
prema drugoj osnovi 
(npr. branitelji).

U prihod se NE RAČUNA: 

zajamčena minimalna naknada, 
naknada za troškove stanovanja, alimentacija, dječji doplatak i MIROVINA do iznosa minimalne mirovine 
ostvarene za 40 godina mirovinskog staža (faktor za izračunavanje objavljuje HZMO dvaput godišnje, iznos je 
promjenjiv, a od 1. 7. 2015. taj je faktor bio 59,23).

Formula izračuna:  40 godina x faktor = 2.369,20 kn. Mirovina do ovoga iznosa ne smatra se prihodom.

Nije odlučujuća samo činjenica da netko POSJEDUJE drugu 
nekretninu, nego treba utvrditi i MOŽE li se ta nekretnina prodati  

ili iznajmiti. Ovaj uvjet treba gledati kumulativno − uz posjedovanje 
druge nekretnine treba utvrditi može  li se ona otuđiti ili iznajmiti i 

tim sredstvima osigurati sredstva za pomoć i njegu.

Najčešće se to ne može dokazati na drugi način osim IZJAVOM 
stranke da ne može prodati ili iznajmiti, jer npr. suvlasnici 

nekretnine protive se prodaji, niska cijena nekretnina,  
nema interesa za prodaju i najam sl.

Primjer izračuna: ako dijete ostvaruje obiteljsku mirovinu u iznosu od npr. 2.500,00 kn,  
u cenzus je uračunat iznos mirovine koji je veći od 2.369,20 kn. 2.500 − 2.369,20 = 130,80 kn. 

Tada će se iznos osobne invalidnine (1.250,00) umanjiti za tu razliku od 130,80 kn,  
pa će osobna invalidnina iznositi  1.119,20 kn umjesto 1.250,00. kn.
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RAZLIKA IZNOSA OSOBNE INVALIDNINE I PRIHODA JE STVARNI IZNOS INVALIDNINE.

Što se smatra prihodom?

Prema zakonskoj definiciji prihoda koja se primjenjuje kod odlučivanja o svim pravima iz sustava socijalne 
skrbi, prihodom se smatraju svi primici koji se smatraju dohotkom na temelju Zakona o porezu na dohodak, 
umanjeni za iznos uplaćenoga poreza i prireza.

Ako je za ostvarivanje nekog prava jedan od uvjeta utvrđivanje prihoda, najprije valja utvrditi koja novčana 
sredstva pojedina osoba ostvaruje, a da se ta sredstva smatraju prihodom. Ako je riječ o primicima koji se ne 
smatraju dohotkom u smislu Zakona o porezu na dohodak, oni se ne smatraju prihodom ni u smislu Zakona o 
socijalnoj skrbi.

Ako se utvrdi da osoba ostvaruje novčana sredstva koja bi se smatrala prihodom, valja utvrditi uračunavaju li se 
ta sredstva ili ne u uvjet za ostvarivanje pojedinoga prava. Razlog tomu jest Zakon o socijalnoj skrbi, u kojem je 
kod svakoga pojedinog prava taksativno navedeno što se NE uračunava u prihod, a što se računa.

NAKNADA DO ZAPOSLENJA – 350,00 kn

Ako dijete ima važeći nalaz i mišljenje u sustavu socijalne skrbi o postojanju vrste oštećenja zdravlja, dok je 
nezaposleno ima pravo na naknadu koju ostvaruje u centru za socijalnu skrb.

Ovo pravo može ostvariti dijete s teškoćama u razvoju nakon završenoga školovanja (najranije s navršenih 
15 godina) ako ima radnu sposobnost i prijavljeno je na Zavodu za zapošljavanje. Naknadu prima dok se ne 
zaposli ili nakon što prestane raditi i ponovno se prijavi na Zavod.

NE MOŽE istodobno ostvarivati naknadu do zaposlenja i doplatak za pomoć i njegu.

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Ovo je pravo po svojoj naravi slično pravu na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju koje se 
ostvaruje u sustavu zdravstva. Pokazalo se da ograničenje korištenja prava na dopust radi njege djeteta do 8. 
godine života djeteta za neke roditelje koji njeguju dijete s najtežim oštećenjima zdravlja predstavlja veliki 
problem jer ni kasniji rad s polovicom punoga radnog vremena ne omogućava kvalitetnu skrb za dijete u krugu 
obitelji. 

Iz tog razloga u sustav socijalne skrbi ugrađeno je pravo na status roditelja njegovatelja. Pravo na status 
roditelja njegovatelja može ostvariti roditelj neovisno o njegovu radnom odnosu. Dapače, korištenje ovog 
prava za roditelja će imati značenje radnoga odnosa po posebnim propisima. Roditelj koji ima status roditelja 

njegovatelja ostvaruje pravo na naknadu, prava iz 
mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja te 

prava za vrijeme nezaposlenosti.
Nakon prestanka ovog prava (npr. zbog 

smrti djeteta) roditelj kao nezaposlena osoba 
ostvaruje prava preko Hrvatskog zavoda  

za zapošljavanje.
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Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja

a) Uvjeti koje mora ispunjavati roditelj 

Roditelj kojemu je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ima status zaposlene osobe po posebnome 
propisu pa iz tog razloga pravo na status roditelja njegovatelja NE MOŽE ostvariti roditelj koji je korisnik 
starosne mirovine ili invalidske mirovine zbog opće 
nesposobnosti za rad. 
Roditelj ne može istodobno biti prijavljen kao 
nezaposlena osoba niti biti obvezno osiguran po 
drugoj osnovi.  

Stjecanjem prava na status roditelja njegovatelja:

- nezaposleni roditelj stječe status 
zaposlene osobe prema posebnim 
propisima

- korisnik obiteljske mirovine zadržava pravo na mirovinu, ali mu prestaje isplata  mirovine 
danom stjecanja prava na status roditelja njegovatelja; roditelju koji je korisnik obiteljske 
mirovine zajedno s djetetom obustavit će se isplata mirovine za roditelja, a djetetu/djeci 
odrediti novi pripadajući dio obiteljske mirovine

- korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i dalje će ostvarivati 
invalidsku mirovinu, ali u umanjenom iznosu

- korisnik prijevremene starosne mirovine zadržat će pravo na mirovinu, ali mu prestaje 
isplata mirovine s danom stjecanja svojstva osiguranika na temelju priznatoga prava na 
status roditelja njegovatelja

- zaposleni roditelj treba raskinuti radni odnos kako bi mogao ostvarivati pravo na status roditelja 
njegovatelja prema izvršnome (konačnom) rješenju o stjecanju prava;

- korisniku ovog prava uspostavit će se prijava o početku novoga osiguranja na temelju priznatog 
statusa s prvim sljedećim danom po prestanku radnog odnosa

- ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb plaća sve doprinose kao za osiguranike u radnome 
odnosu; mjesečna osnovica je umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,35 što za 2014. godinu 
iznosi  2.779,35 kn.

 
Roditelj koji je prije ostvarivanja prava na status roditelja njegovatelja bio korisnik neke od gore navedenih 
mirovina, dužan je, prema čl. 92. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 102/98), u roku od 15 dana prijaviti 
HZMO-u (područnoj službi HZMO-a koja isplaćuje mirovine) nastalu promjenu, odnosno stjecanje prava na 
status roditelja njegovatelja tako da područnoj službi koja isplaćuje mirovine dostavi presliku izvršnoga 
rješenja o ostvarivanju prava na status roditelja njegovatelja.

Kod starosne mirovine podrazumijeva se 
ispunjavanje obaju uvjeta − godine života i 

godine staža. Stoga, ako roditelj ima ispunjen 
samo jedan od uvjeta, on može ostvariti 

pravo na status roditelja njegovatelja.

U praksi će do-
kaz da je roditelj 
educiran za 
pružanje ovakve 
specifične njege 
biti otpusno 
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ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA NIJE POTREBNO UTVRĐIVATI  
RADNI STATUS DRUGOGA RODITELJA, drugi roditelj može biti i nezaposlen.

b) Uvjeti koje mora ispunjavati dijete

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s 
invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

	potpuno je ovisno o pomoći 
i njezi druge osobe jer mu 
je zbog održavanja života 
potrebno pružanje 
specifične njege 
izvođenjem medicinsko-
tehničkih zahvata za 
koju je prema preporuci 
liječnika roditelj 
osposobljen

	potpuno je nepokretno i 
ovisno o pomoći ortopedskih 
pomagala

	ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,  
mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) 
zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i 
njezi druge osobe pri zadovoljavanju 
osnovnih životnih potreba.

NE MOŽE SE PRIZNATI pravo na status djetetu:

	kojemu je osigurana usluga smještaja, organiziranoga stanovanja, boravka  
ili cjelodnevnog boravka

	za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za drugo dijete

	za dijete koje boravi duže od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj 
ustanovi ili domu socijalne skrbi, osim ako za vrijeme dužega boravka roditelj tom 
djetetu pruža uslugu 
pomoći i njege.

Nije dovoljno da dijete ima više 
vrsta oštećenja zdravlja, nego svako 
oštećenje zdravlja treba biti TEŠKO, u 

razini 4 prema Metodologiji vještačenja.

Ako na primjer roditelj kateterizira dijete koje u školi boravi 
duže od 4 sata dnevno, jer taj oblik njege ne može osigurati 

škola putem asistenta ili na drugi način, roditelj može 
ostvarivati pravo na status roditelja njegovatelja premda dijete 

u školi boravi duže od 4 sata. U tom slučaju škola centru za 
socijalnu skrb dostavlja potvrdu o obvezama roditelja u školi.

U praksi će dokaz da je roditelj educiran za pružanje 
ovakve specifične njege biti otpusno pismo iz bolnice, 
iz kojega je vidljivo da se dijete otpušta iz zdravstvene 
ustanove i da je roditelj educiran za daljnje izvođenje 

potrebnih medicinsko-tehničkih zahvata. Ovaj je 
dokument neophodno pribaviti prilikom odluke o 

stjecanju uvjeta za ostvarivanje ovoga prava.
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c) Postupak za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja

U sustavu socijalne skrbi prava vezana uz zdravstveno stanje, invaliditet i smetnje u razvoju temelje se na 
nalazu i mišljenju koje se donosi u postupku vještačenja na Jedinstvenom tijelu vještačenja. 

Ako centar nema postojeću valjanu medicinsku dokumentaciju ili važeći nalaz i mišljenje za dijete te nije moguće 
neosporno utvrditi uvjete težine invaliditeta koje dijete treba ispuniti, pokrenut će postupak vještačenja te 
uputiti Zavodu za vještačenje zaključkom propisanu dokumentaciju djeteta radi provođenja postupka. Sam 
postupak vještačenja provodi se na isti način kao i kod ostvarivanja drugih prava u sustavu socijalne skrbi za 
osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (vidjeti u poglavlju o postupku za ostvarivanje prava).

Nakon provedenoga vještačenja i utvrđivanja ostalih uvjeta za ostvarivanje ovoga prava, rješenje o priznavanju 
prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja donosi nadležni centar za socijalnu skrb, uz suglasnost 
Ministarstva socijalne politike i mladih. Tek nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva, rješenje postaje 
izvršno.

Za vrijeme korištenja ovoga prava roditelj će ostvarivati naknadu u iznosu od 2.500,00 kn (pet osnovica iz 
Zakona o socijalnoj skrbi), a uplaćivat će mu se i svi doprinosi za obvezna osiguranja.  Osnovica za uplatu 
doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu. Ova 
osnovica određuje se prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 
pojedinu godinu.

Roditelj na temelju ostvarenoga prava na status roditelja njegovatelja ima sva prava iz radnoga odnosa, 
kao zaposlena osoba po posebnim propisima. Dakle, ostvaruje pravo na obvezna osiguranja (mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje) te prava za vrijeme nezaposlenosti nakon što prestane koristiti pravo na status.

Isto tako, roditelj može ostvariti pravo na naknadu zbog privremene nesposobnosti −  spriječenosti za rad 
(bolovanje, porodni dopust), što utvrđuje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite. Stoga roditelj koji 
ostvaruje pravo na status roditelja njegovatelja ima obavezu, na isti način kao i svaki zaposlenik, u roku tri 
dana obavijestiti poslodavca − centar za socijalnu skrb, o početku bolovanja. Naknadu plaće zbog bolovanja 
kada ona tereti poslodavca, roditelju njegovatelju obračunava i isplaćuje nadležni centar za socijalnu skrb te 
nakon 42 dana obustavlja isplatu bolovanja, a daljnju isplatu vrši područni ured HZZO-a kod kojega roditelj 
njegovatelj ima utvrđen status osiguranika. Zavod obračunava naknade plaće na osnovi izvješća o bolovanju 
koje se putem nadležnoga centra za socijalnu skrb predaje mjesno nadležnomu područnom uredu Zavoda. 

Pravo na status roditelja njegovatelja prestat će:

	na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja

	kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojega psihofizičkog stanja

	ako se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora dulje od dva mjeseca

	kada roditelj njegovatelj ili njegovatelj navrši 65 godina života

	smrću roditelja njegovatelja i/ili djeteta.

Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom prema prethodno 
navedenim uvjetima, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.
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d) Status njegovatelja (drugi član obitelji kao njegovatelj)

Pravo je namijenjeno prvenstveno roditeljima djeteta. Međutim, postoje iznimke kada se status njegovatelja 
može priznati i nekom drugom članu obitelji djeteta, s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici. 

Iznimke kada se status njegovatelja može priznati nekom drugom članu obitelji osim roditelju:

- kada su roditelji djeteta s teškoćama u razvoju umrli ili ni jedan od roditelja ne živi s djetetom i o 
njemu se ne brine, ili živi s djetetom, ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svojega 
psihofizičkog stanja, status se može priznati nekom drugom članu obitelji

- bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom s kojim živi 
u obiteljskoj zajednici

- ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s 
invaliditetom, status roditelja njegovatelja može se priznati, osim roditelja, i jednom od članova 
obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Za ODRASLU OSOBU s invaliditetom status njegovatelja ne može se priznati nekom drugom članu 
obitelji – npr. brat/sestra, suprug/supruga i sl.

SOCIJALNE USLUGE:

	pomoć u kući 

	prva socijalna usluga – informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba

	savjetovanje i pomaganje – sustavna stručna pomoć u prevladavanju teškoća.

Pravo na pomoć u kući: 

	priznaje se osobi zbog tjelesnoga, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, trajnih/
privremenih promjena u zdravstvenome stanju ili starosti: ako njegu ne mogu pružiti članovi obitelji

	ako prihod obitelji ne prelazi 300 % osnovice (1.500,00 kn) – maks. 400 % osnovice (u tom slučaju 
pokriva se 50 % troškova)

	ako nema ugovor o doživotnome/dosmrtnom uzdržavanju

	ako nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana prije 
podnošenja zahtjeva

	ako ne ostvaruje doplatak za pomoć i njegu (iznimka – ako korisniku doplatka pojedinu uslugu 
ne mogu pružiti članovi obitelji, istodobno može uz doplatak za pomoć i njegu ostvarivati i 
pomoć u kući).

Usluge obuhvaćaju:

	organiziranje prehrane (nabava, priprema, gotovi obrok)

	obavljanje kućanskih poslova (pospremanje, glačanje, nabava lijekova ...)

	održavanje osobne higijene

	zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
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Prva socijalna usluga obuhvaća informiranje o socijalnim uslugama i pružateljima usluga,  pomoć pri 
utvrđivanju potreba, početnu procjenu mogućnosti korisnika i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne 
skrbi. To znači da pri prvome dolasku u centar za socijalnu skrb osoba treba dobiti detaljnu informaciju o 
mogućnostima ostvarivanja pojedinih prava – u kojem se sustavu ostvaruju, što je potrebno, kamo treba ići. 
Kod dolaska u prijemni ured centra za socijalnu skrb, treba predvidjeti dovoljno vremena za razgovor o svim 
pitanjima koja imate. Savjetovanje i pomaganje sastoji se od svih oblika stručne pomoći pri prevladavanju 
obiteljskih teškoća i teškoća roditelja u skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u 
svakodnevnom životu. Ono uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi te dugoročni rad s 
članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa. Savjetovanje i pomaganje pruža se osobi radi 
prevladavanja teškoća u vezi s bolešću, invalidnošću, teškoćama u razvoju, smrću člana obitelji te drugim 
nepovoljnim životnim okolnostima.

Obaveza je stručnih djelatnika da svakoj osobi daju informacije o pravima i uslugama koje mogu pridonijeti 
poboljšanju kvalitete života. Usluga savjetovanja i pomaganja u obitelji obuhvaća sve oblike stručne pomoći 
pri prevladavanju obiteljskih teškoća te uključuje intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima 
obitelji, a moramo naglasiti da su ove usluge za 
osobe s invaliditetom gotovo od najvećeg 
značenja tijekom trajanja tretmana. 
Socijalni radnik dužan je pružiti korisniku 
sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i 
pomaganja u obitelji, a u svojem je radu 
dužan surađivati s drugim institucijama i 
osobama koje mogu utjecati na obitelj 
(škola, liječnik i dr.). 

STRANKA U POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Osoba koja je stranka u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ima pravo aktivno sudjelovati u 
svim fazama postupka, informirati se o tijeku i trajanju postupaka, zajedno sa službenom osobom u centru 
za socijalnu skrb planirati izbor prava koja bi eventualno mogla ostvariti, ovisno o životnim okolnostima u 
kojima se nalazi. Osnovna načela rada tijela i službi koje odlučuju o vašim pravima jesu načelo sudjelovanja 
u donošenju odluka, načelo informiranosti o pravima i uslugama te načelo podnošenja pritužbe. Osoba koja 
nije zadovoljna nekom pruženom uslugom ili postupkom u socijalnoj skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju 
ili odgovornoj osobi u ustanovi, koji su dužni bez odgađanja pisanim putem obavijestiti osobu o poduzetim 
radnjama u povodu pritužbe.

Prava i obaveze stranke:

	podnošenje zahtjeva i molbi

	prilaganje dokaza, odazivanje na pozive, poštivanje rokova (npr. kontrolno vještačenje)

	informiranje o tijeku postupka – uvid u dokumentaciju, upit o tijeku postupka

	suradnja s centrom za socijalnu skrb – konzultiranje, informiranje, definiranje ciljeva

	podnošenje žalbi

	prijava svake promjene u roku od 8 dana

	dostava dokaza prema uputi centra

	davanje istinitih podataka.

Kada se nađete u teškoćama, tražite socijalnog 
radnika da vam posveti vrijeme za razgovor  
i da vam pomogne u pronalaženju rješenja  

za teškoće u kojima ste se našli. 
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Postupak se smatra pokrenutim u trenutku predaje urednoga zahtjeva stranke. 

Uredan zahtjev stranke jest molba ili zahtjev iz kojega je jasno vidljivo što stranka traži, eventualno uz dokaz 
o prebivalištu zbog mjesne nadležnosti Centra. 

Nakon predaje urednoga zahtjeva stranka 
će biti pozvana da podnese ostale 
potrebne dokaze u postupku. Prema 
zakonu službena osoba pribavit će po 
službenoj dužnosti podatke o činjenicama 
o kojima se vodi službena evidencija − 
znači da npr. podatke o stanju računa ili 
posjedovanju nekretnine može prikupljati 
po službenoj dužnosti centar za socijalnu 
skrb, a ne treba svu potrebnu dokumentaciju 
prikupljati stranka. Osoba sama treba donijeti dokaze o kojima se ne vodi službena evidencija – npr. povijesti 
bolesti, medicinska dokumentacija i sl. Ostali dokazi o kojima se ne vodi službena evidencija mogu biti i izjave 
stranke o nekim činjenicama – npr. izjava da ne može otuđiti drugu nekretninu koju ima u vlasništvu i sl.

Zahtjev stranke može se predati pismeno ili usmeno na zapisnik, poštom ili elektroničkim putem.

Za predaju urednoga zahtjeva ne treba čekati 
prikupljanje SVIH dokaza koji će se razmatrati u 

postupku. Dovoljno je napisati koje se pravo traži 
i osnovni dokaz o osnovanosti zahtjeva – npr. 
medicinska dokumentacija ako se traže prava  

na osnovi bolesti ili invaliditeta. 

U socijalnoj skrbi novčana prava priznaju se  
od dana podnošenja zahtjeva. Zato predajte zahtjev 
što prije, a dokumentaciju možete sakupljati u hodu!
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PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

NOVČANE NAKNADE

SAVJETOVANJE I POMAGANJE

POMOĆ U KUĆI

PRAVA RODITELJA – STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

Najvažniji zakoni i pravilnici za područje socijalne skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 153/14)

Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 3120/13, 
125/13/148/13,83/14/143/14)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/2015)

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju 
troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 102/2015)
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Obrazovna prava

„U Klinici za dječje bolesti Zagreb od 26. siječnja 2004. djeluje Škola u bolnici. Posebnu pozornost učitelji posvećuju 
učenicima na onkološkome odjelu. Učenje maksimalno prilagođavaju djetetovu zdravstvenom i psihofizičkom 
stanju i pritom primjenjuju suvremene nastavne metode, sredstva i oblike rada. Osmišljavaju poticajne aktivnosti za 
učenike da bi na onkološkome odjelu postigli toplo i vedro ozračje (obilježavanje prigodnih datuma, rođendanske 
proslave, kazališne predstave, kreativne edukativne glazbene, likovne i literarne radionice…).

Djeca s malignim bolestima osobito se raduju tim aktivnostima jer im one skreću pozornost s bolesti. Škola u bolnici 
uvedena je da bi hospitaliziranoj djeci olakšala odvojenost od obitelji i primarne socijalne sredine i umanjila stres 
od boravka u bolnici, da bi im omogućila kontinuitet u usvajanju nastavnih sadržaja, da bi im dane u bolnici učinila 
zanimljivijim, kraćim i sadržajnijim, da bi im omogućila što lakšu reintegraciju u matičnu školu nakon povratka iz 
bolnice, da bi se dijete vratilo u školu bez većih praznina u znanju i da bi omogućila djeci nakon dužega boravka 
u bolnici prelazak u viši razred bez dodatnoga stresa od polaganja razrednih ispita ili gubitka nastavne godine. 
Škola u bolnici pridonosi djetetovu samopouzdanju i stvaranju pozitivne slike o sebi. Osim što ima svoje zakonsko 
opravdanje, Škola u bolnici uvelike pridonosi humanizaciji bolničkoga liječenja djece oboljele od malignih bolesti, 
pružajući im potporu provođenjem školskoga programa uz kontinuiranu suradnju s medicinskim djelatnicima.“

(preuzeto sa http://www.paedcro.com/hr/531-531)

Ako se učenik nalazi na dužem liječenju te za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti 
ne mogu polaziti nastavu, škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući, odnosno zdravstvenoj 
ustanovi te omogućava polaganje predmetnoga ili razrednog ispita. 

Dijete koje se nalazi na duljem liječenju u bolnici ne treba samo zbog toga prekinuti svoje obrazovanje. 
Sudjelovanje u nastavi u bolnici omogućava djetetu da se ne osjeća izolirano i da ne zaostane u usvajanju gradiva 
kako bi se po povratku u školu što lakše i brže uklopilo u razred te bez velikih zaostataka nastavilo svoje školovanje. 
Nastava u bolnici bit će prilagođena stanju zdravlja djeteta i tijeku liječenja, a škola koja izvodi nastavu u bolnici 
slat će matičnoj školi djeteta izvješće o gradivu koje je obrađeno i ocjenama koje je dijete dobilo.

Isto tako, ako učenik zbog zdravstvenoga stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi 
to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnoga 
predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih 
predmeta struke. Odluku o oslobađanju učenika donosi učiteljsko vijeće, odnosno nastavničko vijeće na 
prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenoga nastavnog predmeta, 
završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu, već se upisuje da je oslobođen.

Učenici s teškoćama u razvoju ili s oštećenjem zdravlja trebaju u sustavu obrazovanja dobiti odgovarajuću 
podršku da bi na ravnopravnoj osnovi s drugima mogli sudjelovati u obrazovanju, odnosno da ne bi zbog 
svojih teškoća bili u nepovoljnoj situaciji u odnosu na druge učenike. Zbog toga sustav obrazovanja posvećuje 
pažnju potrebama tih učenika vezano uz prijevoz, posebne oblike obrazovanja, a omogućava im se izravan 
upis u školu koju im je preporučila Služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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PRIVREMENI OBLICI ODGOJA I OBRAZOVANJA SU:

	nastava u zdravstvenoj ustanovi

	nastava u kući

	nastava na daljinu.

Nastava u zdravstvenoj ustanovi organizira se za učenike sa zdravstvenim teškoćama koji se nalaze na 
stacionarnom liječenju ili na liječenju u dnevnoj bolnici. Dnevno i tjedno trajanje nastave planira se prema 
nastavnome planu i programu koji učenik pohađa, a provodi se kao razredna i predmetna nastava, uz 
prihvaćanje zdravstvenog stanja učenika. Predmetnu nastavu za nekoliko predmeta istoga područja može 
izvoditi i jedan učitelj razredne nastave ili učitelj/nastavnik predmetne nastave koji posjeduje kompetencije za 
izvođenje drugoga predmeta.

Program nastave u zdravstvenoj ustanovi izvodi se u skladu s nastavnim planom i programom u stopostotnome 
trajanju tjedne satnice programa razreda u koji je učenik uključen.

Škola koja provodi nastavu u zdravstvenoj ustanovi i škola u koju je učenik upisan dužne su surađivati u interesu 
učenika.

Nastava u kući osigurava se učenicima koji privremeno ne mogu polaziti nastavu u školi, a  trajanje oporavka 
moglo bi utjecati na buduće praćenje i svladavanje nastavnih sadržaja. Nastavu u kući provodi škola koju je 
učenik pohađao prije nego što mu je zbog zdravstvenih 
razloga onemogućeno redovito praćenje nastave. 
Program nastave u kući izvodi se u 50 % trajanja tjedne 
satnice programa u koji je učenik uključen.

Nastava na daljinu oblik je nastave u kući ili nastave 
u zdravstvenoj ustanovi kojim se učeniku omogućava 
praćenje nastave s pomoću telekonferencije ili 
videokonferencije. Ovaj oblik nastave u kući osigurava se 
za učenike koji privremeno ne mogu polaziti nastavu u 
školi niti zbog prirode bolesti smiju biti u neposrednome 
kontaktu s učiteljem/nastavnikom, a čije trajanje 
oporavka može utjecati na buduće praćenje i svladavanje 
nastavnih sadržaja.

Nastava na daljinu osigurava se i učenicima na stacionarnome liječenju ili na liječenju u dnevnoj bolnici, ako 
nema organiziranoga privremenog oblika nastave u bolnici.

Nastavu na daljinu organizira škola koju je učenik pohađao prije nego što mu je zbog zdravstvenih razloga 
onemogućeno redovito praćenje nastave.

Vrednovanje i provjeravanje usvojenosti nastavnih sadržaja i odnosa prema radu i postavljenim zadacima te 
odgojnim vrijednostima učenika provodi se elektronički, odnosno telekonferencijom ili videokonferencijom te 
elektroničkom poštom.

Postupak:

Zahtjev s obrazloženjem za provedbu nastave u kući i nastave na daljinu školi podnosi roditelj ili predlaže škola 
u roku od 7 dana od utvrđene potrebe za ovim oblikom školovanja od nadležnoga školskog liječnika. 

Učeniku koji je dulje od dvije školske 
godine uključen u nastavu u kući 

može se odobriti daljnja provedba 
nastave u kući uz povremenu 
prisutnost na nastavi u školi i 

drugim školskim aktivnostima radi 
održavanja veza s razrednim odjelom i 

socijalizacije učenika.
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Škola zahtjev podnosi Ministarstvu i uz njega prilaže:

- suglasnost ili zahtjev roditelja/skrbnika za provedbu nastave u kući

- mišljenje nadležnoga školskog liječnika o potrebi provedbe nastave u kući

- rješenje o primjerenome programu obrazovanja učenika ako učenik ima određen takav program

- strukovna škola dostavlja i program nadoknade propisanih vježbi koje su sastavni dio strukovnih 
nastavnih predmeta te program nadoknade praktične nastave, koje izrađuje u suradnji sa školskim 
liječnikom te po potrebi sa stručnim timom.

PRAVO IZRAVNOGA UPISA U SREDNJU ŠKOLU

Učenici sa zdravstvenim teškoćama i učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednju školu pod posebnim 
uvjetima, uz dodatni bod (zdravstvene teškoće), odnosno izravno (utvrđene teškoće u razvoju).

1. Učenik sa zdravstvenim teškoćama jest učenik koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome 
nastavnom planu i programu, a kojemu su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali 
na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu znatno sužavaju mogući izbor 
srednjoškolskoga programa obrazovanja.

Učeniku sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je ostvario tijekom postupka 
vrednovanja za programe obrazovanja. Pravo na dodatni bod na ljestvici poretka ostvaruje ako za upis u 
određenu školu posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za 
zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje ovoga prava učenik sa zdravstvenim teškoćama obvezno prilaže:

- stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za, u pravilu 
pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga 
i/ili gimnazijskoga) izdanog na osnovi stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio 
učenika tijekom prethodnoga obrazovanja, a na temelju prethodno pribavljene specijalističke medicinske 
dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnome liječenju koji su utjecali na postizanje 
rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu znatno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja 
i zanimanja.

2. Učenik s teškoćama u razvoju jest učenik koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda državne 
uprave u županiji za obrazovanje o primjerenome 
programu obrazovanja.

Učenici s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim 
ljestvicama poretka, a na temelju ostvarenoga 
ukupnog broja bodova utvrđenoga tijekom postupka 
vrednovanja, u programima obrazovanja za koje 
posjeduju stručno mišljenje Službe za profesionalno 
usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 
Pravo izravnoga upisa u nekom programu obrazovanja 
s takve ljestvice poretka ostvaruje onoliko kandidata 
koliko se u tome programu obrazovanja može upisati 
učenika s teškoćama u razvoju prema Državnome pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja (limit broja učenika s teškoćama u razvoju u jednome razredu).

Važno je nakon dugotrajne bolesti i 
liječenja, po povratku djeteta u školu 
razmotriti potrebu utvrđivanja oblika 

školovanja (npr. individualizirani pristup) jer 
je to OSNOVNI  uvjet za ostvarivanje prava 

izravnoga upisa u srednju školu. 
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Za ostvarenje ovoga prava učenik s teškoćama u razvoju obvezno prilaže:

- rješenje Ureda za obrazovanje o primjerenom programu obrazovanja;

- stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje 
o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu, pet, a najmanje tri primjerena programa 
obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga  
na temelju 

- stručnoga mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnoga 
obrazovanja, a na temelju dostavljene 

- specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnome 
liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu znatno 
sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja.

PRAVO UPISA NA FAKULTET I DRUGA PRAVA STUDENATA S INVALIDITETOM

Na Sveučilištu u Zagrebu, putem Ureda i Povjerenstva za studente s invaliditetom, puno se radi na izjednačavanju 
mogućnosti i osiguravanju uvjeta za uspješno i kvalitetno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima 
s invaliditetom.

Tako kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj oštećenja organizma 60 % i više (prema nalazu i mišljenju 
jedinstvenog tijela vještačenja) ostvaruju pravo prednosti pri upisu, što znači da se upisuju pod uvjetom 
da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na provjeri posebnih sposobnosti koju provode pojedine sastavnice 
(fakulteti/akademije). Kako bi kandidat ostvario ovo pravo, dužan je u propisanom roku Središnjemu prijavnom 
uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga 
oštećenja (izvornik ili ovjerena preslika). 

Nadalje, kandidati s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba imaju pravo zatražiti individualizirano 
prilagođeni način polaganja dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje se prilikom upisa 
provode na pojedinim sastavnicama Sveučilišta. Kako bi kandidat ostvario to pravo, dužan je prilikom prijave 
za pristupanje provjeri naznačiti potrebu za prilagođenim načinom polaganja. Također, kandidat je dužan 
svoj zahtjev potkrijepiti dokumentacijom koja dokazuje da je prilagodba doista potrebna. Kao dokaz mogu 
poslužiti sljedeći dokumenti: Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, rješenje o 
stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od strane Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, nalaz i mišljenje 
logopeda, potvrda mjerodavnoga liječnika školske medicine. U vezi s time možete se obratiti koordinatoru za 
studente s invaliditetom (nastavniku imenovanom na svakoj sastavnici Sveučilišta).

Što se tiče smještaja, studenti s invaliditetom sa 60 % i više utvrđenoga tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na 
izravno dobivanje mjesta u studentskom domu, dok studenti sa 50 % i manje utvrđenoga tjelesnog oštećenja 
ostvaruju dodatne bodove. 

Sveučilište u Zagrebu također organizira i financira uslugu ispomoći studentima s invaliditetom smještenima 
u studentskom domu „Cvjetno naselje“. Usluga se pruža 24 sata na dan za što je angažirano šest studenata koji 
rade u smjenama i koji u sklopu rada pomažu studentima s težim oblicima invaliditeta u zadovoljenju njihovih 
svakodnevnih životnih potreba u skladu s njihovim mogućnostima. Informacije o ostalim pravima i oblicima 
potpore za kandidate i studente s invaliditetom možete pronaći na internetskoj stranici Ureda za studente s 
invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr/uredssi).

Preuzeto sa: http://www.in-portal.hr/in-portal-news/kutak-za-strucnjake/32/imaju-li-studenti-s-invaliditetom-
prednost-pri-upisu-na-fakultet
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PRIJEVOZ UČENIKA

Za sve učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi  osigurava se prijevoz bez obzira na udaljenost od škole, 
a u to je uključen i pratitelj učenika kada je on nužan zbog vrste i stupnja teškoće. Troškovi prijevoza za učenike 
s teškoćama u razvoju i njihove pratitelje plaćaju se iz Državnoga proračuna.

Učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoj školi, kojima javni prijevoz nije odgovarajući za odlazak u srednju 
školu, pripada pravo na nadoknadu troškova za prilagođeni prijevoz koji može biti organiziran kao:

- individualni prijevoz roditelja

- prijevoz vlastitim školskim vozilom za prijevoz učenika 

- prijevoz ovlaštenoga prijevoznika.

Roditelj podnosi zahtjev za nadoknadu povećanih troškova prijevoza školi koju učenik pohađa. Povjerenstvo 
škole (ravnatelj, stručni suradnik i nastavnik) donosi prijedlog o potrebi prilagođenoga prijevoza i pratitelja za 
učenika i dostavlja ga Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Uz prijedlog Ministarstvu dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- medicinska dokumentacija učenika

- rješenje o primjerenome obliku školovanja (ako pohađa srednju školu po primjerenome obliku 
školovanja)

- odluka povjerenstva škole i obrazloženje za prilagođeni prijevoz te podaci o točnome broju 
kilometara koji se planiraju prijeći svakoga dana

- podaci o cijeni prijevoza po prijeđenome kilometru (ako se traži prijevoz ovlaštenoga prijevoznika)

- prijedlog ugovora s odabranim prijevoznikom (ako se traži prijevoz ovlaštenoga prijevoznika).

O prijedlogu odlučuje  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Za odobreni individualni prijevoz roditelja Ministarstvo nadoknađuje troškove goriva po prijeđenome 
broju kilometra u iznosu 10 % od važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj obavlja prijevoz.
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OBRAZOVNA PRAVA:

NASTAVA U KUĆI

NASTAVA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

NASTAVA NA DALJINU

DODATNI BOD ILI IZRAVNI UPIS U SREDNJU ŠKOLU

IZRAVNI UPIS NA FAKULTET

TROŠKOVI PRIJEVOZA I PRATNJA U ŠKOLU

Najvažniji zakoni i pravilnici za područje obrazovanja:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12, 86/12) 
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I razred srednje škole (NN 49/15)
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Prava iz mirovinskog osiguranja

U sustavu mirovinskog osiguranja ostvaruju se prava na dječji doplatak i mirovine. Prema novome zakonu 
doplatak mogu dobiti sva djeca bez obzira na status roditelja (zaposleni − nezaposleni). Osnovni je kriterij 
za ostvarivanje doplatka imovinski status i broj djece. Neovisno o imovinskome statusu, doplatak mogu 
ostvariti jedino djeca s težim ili teškim invaliditetom. Uveden je i novi uvjet hrvatskoga državljanstva i 
prebivališta u Republici Hrvatskoj od najmanje 3 godine prije ostvarivanja prava. 

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 
Za rješavanje prava na doplatak u prvome stupnju mjesno su nadležne područne službe, odnosno područni 
uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika 
doplatka za djecu.

DOPLATAK ZA DJECU

Uvjeti za ostvarivanje doplatka za djecu:

	da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije ostvarivanja prava

	da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom za koje traži doplatak

	da ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj  
kalendarskoj godini, po članu kućanstva  mjesečno 
ne prelazi 50 % proračunske osnovice 
(Proračunska osnovica utvrđuje se svake godine 
Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH.)

	pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, 
posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed pod 
uvjetom da uzdržava dijete.

Dohodovni cenzus (50 % od proračunske osnovice) iznosi  1.663,00 kn.

Korisnik doplatka za djecu:

	dijete u osnovnoj školi do navršene 15.  godine, odnosno do kraja školske godine u kojoj  navršava 
15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života 
kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga,  
odnosno duže bolesti

	dijete u srednjoj školi do završetka toga školovanja, ali najduže do  kraja školske godine  
u kojoj dijete navršava 19 godina života

	djetetu s oštećenjem zdravlja utvrđenim 
prema propisima iz socijalne skrbi doplatak 
pripada i nakon navršene 19. godine, ali 
najduže do 21. godine života.

Ako dijete ima utvrđen  teži ili 
teški invaliditet, ne utvrđuje se 

prihod obitelji.

Oštećenje zdravlja dokazuje se 
nalazom i mišljenjem − znači da je 

utvrđena neka vrsta oštećenja zdravlja, 
ali ona ne mora biti teška. 
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Dijete s težim oštećenjem zdravlja

Doplatak može ostvariti roditelj za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine 
života ili za vrijeme redovitoga školovanja. Teže oštećenje zdravlja djeteta postoji ako je nalazom i mišljenjem 
jedinstvenoga tijela vještačenja utvrđeno postojanje teškoga ili težeg invaliditeta (razina 3 ili 4). 

Doplatak se priznaje od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje 
prava na doplatak za djecu, pa sve dok taj invaliditet postoji.

Postupak za vještačenje djeteta pokreće područna služba/ured 
Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje službenim putem, 
ako je u zahtjevu za ostvarivanje prava navedeno da dijete za 
koje se traži doplatak ima oštećenje zdravlja. 

Ako osoba posjeduje važeći nalaz i mišljenje u kojem je utvrđen 
teži ili teški invaliditet, neće se ponovno provoditi postupak 
vještačenja.

 

Iznos doplatka za djecu

1. Za dijete s oštećenjem zdravlja  
korisniku pripada doplatak za 
djecu u 25 % većoj svoti od 
svote doplatka određene 
prema utvrđenome 
dohodovnom cenzusu. 

2. Za djecu s težim ili teškim oštećenjem zdravlja pravo na doplatak za djecu 
ostvaruje se bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a svota 
doplatka određuje se u visini 
od 25 % od proračunske 
osnovice. 

3. Djeci smrtno stradaloga 
hrvatskog branitelja iz 
Domovinskoga rata i djeci 
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata pripada doplatak za 
djecu u najvišemu predviđenom iznosu.

Proračunska osnovica za 2015. godinu iznosi 3.326,00 kn.

Ostvarivanje prava i isplata doplatka

 Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Žalbu protiv 
prvostupanjskoga  rješenja o pravu na doplatak za djecu rješava Središnja služba Hrvatskoga zavoda za 
mirovinsko osiguranje u Zagrebu.

Nakon priznatoga prava na doplatak za djecu, a radi nastavnoga ostvarivanja prava u svakoj sljedećoj godini, 
pravo na doplatak ostvaruje se na osnovi zahtjeva podnesenog do 1. ožujka.

Doplatak za djecu pripada 
djetetu i za vrijeme u kojem 

je spriječeno redovito 
pohađati školu zbog bolesti.

Ako doplatak za djecu prema prihodu obitelji iznosi 
npr. 299,34 kn, za dijete s oštećenjem zdravlja 
uvećava se za 25 % pa iznosi ukupno 374,18 kn.

Za djecu s težim oštećenjem zdravlja svota doplatka 
iznosi 831,50 kn, neovisno o prihodima obitelji.
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Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava ne podnese do 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, 
ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom, može se podnijeti i usmeno u zapisnik.  Uz zahtjev se podnosi 
određena DOKUMENTACIJA, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev 
podnosi prvi put.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima – postojanje oštećenja zdravlja ili težega oštećenja 
zdravlja prilaže se nalaz i mišljenje o postojanju oštećenja zdravlja djeteta, ako je već donesen, ako nije, izjavu 
o postojanju oštećenja zdravlja

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim 
oštećenjem zdravlja, niti za dijete smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskoga rata.

Na početku nove školske godine  potrebno je dostaviti dokaz o redovnom upisu za djecu koja imaju 15 i više 
godina života. 

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj  isplaćuje se putem banaka na tekuće račune ili račune štedne knjižice 
u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

 

OBITELJSKA MIROVINA

Uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine

Ako je osiguranik nakon kojega ostvaruju pravo na mirovinu:

	navršio najmanje 5 godina radnoga staža ili 10 
godina mirovinskoga staža

	bio korisnik starosne, prijevremene starosne  
ili invalidske mirovine

	imao duljinu mirovinskoga staža potrebnu za 
invalidsku mirovinu

	bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Korisnik obiteljske mirovine

	Udovica /udovac / izvanbračni drug / životni partner / neformalni životni partner:

- ako su navršili 50 godina života

- ako u trenutku smrti partnera imaju više od 45 godina, stječu pravo kad navrše 50 godina

- ako su mlađi, ali su do smrti bračnoga druga ili godinu dana od smrti postali potpuno  
radno nesposobni

- ako izvršavaju roditeljske dužnosti za jedno ili više djece koja imaju pravo na  
obiteljsku mirovinu 

- udovica ako je dijete umrloga osiguranika rođeno nakon njegove smrti

- razvedeni bračni drug ako mu je sudski dosuđeno pravo na uzdržavanje nakon razvoda.

Ako je redovito školovanje prekinuto 
zbog bolesti, ima pravo na obiteljsku 

mirovinu i za vrijeme bolesti do 
navršene 26. godine života i nakon tih 

godina, ali najviše onoliko vremena 
koliko je zbog bolesti izgubljeno za 

redovito školovanje.

Ako je smrt osiguranika 
nastala zbog ozljede na radu 

ili profesionalne bolesti, 
obiteljska mirovina ne ovisi o 

dužini mirovinskoga staža.
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Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava ne podnese do 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, 
ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom, može se podnijeti i usmeno u zapisnik.  Uz zahtjev se podnosi 
određena DOKUMENTACIJA, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev 
podnosi prvi put.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima – postojanje oštećenja zdravlja ili težega oštećenja 
zdravlja prilaže se nalaz i mišljenje o postojanju oštećenja zdravlja djeteta, ako je već donesen, ako nije, izjavu 
o postojanju oštećenja zdravlja

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim 
oštećenjem zdravlja, niti za dijete smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskoga rata.

Na početku nove školske godine  potrebno je dostaviti dokaz o redovnom upisu za djecu koja imaju 15 i više 
godina života. 

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj  isplaćuje se putem banaka na tekuće račune ili račune štedne knjižice 
u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

 

OBITELJSKA MIROVINA

Uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine

Ako je osiguranik nakon kojega ostvaruju pravo na mirovinu:

	navršio najmanje 5 godina radnoga staža ili 10 
godina mirovinskoga staža

	bio korisnik starosne, prijevremene starosne  
ili invalidske mirovine

	imao duljinu mirovinskoga staža potrebnu za 
invalidsku mirovinu

	bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Korisnik obiteljske mirovine

	Udovica /udovac / izvanbračni drug / životni partner / neformalni životni partner:

- ako su navršili 50 godina života

- ako u trenutku smrti partnera imaju više od 45 godina, stječu pravo kad navrše 50 godina

- ako su mlađi, ali su do smrti bračnoga druga ili godinu dana od smrti postali potpuno  
radno nesposobni

- ako izvršavaju roditeljske dužnosti za jedno ili više djece koja imaju pravo na  
obiteljsku mirovinu 

- udovica ako je dijete umrloga osiguranika rođeno nakon njegove smrti

- razvedeni bračni drug ako mu je sudski dosuđeno pravo na uzdržavanje nakon razvoda.

Ako je redovito školovanje prekinuto 
zbog bolesti, ima pravo na obiteljsku 

mirovinu i za vrijeme bolesti do 
navršene 26. godine života i nakon tih 

godina, ali najviše onoliko vremena 
koliko je zbog bolesti izgubljeno za 

redovito školovanje.

	Dijete:

- ako je u trenutku smrti roditelja mlađe 
od 15 godina, a može se tim pravom 
koristiti do 18. godine  kada nije zaposleno, 
odnosno za vrijeme redovnoga školovanja, 
a najduže do navršene 26. godine života

- ako je potpuno nesposobno za rad sve dok 
traje nesposobnost, ako je nesposobnost 
nastala do 15 godina života / 18 godina 
života

- ako je potpuna nesposobnost za rad nastala nakon tih godina, a prije smrti osiguranika ako ga je 
umrli roditelj uzdržavao do svoje smrti

- ako tijekom korištenja obiteljske mirovine nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti ima to 
pravo sve dok nesposobnost traje.

	Roditelji:

- ako je do smrti osiguranika navršio 60 godina života

- ako je mlađi od 60 godina, a do smrti osiguranika kod njega je nastao potpuni gubitak radne 
sposobnosti, sve dok takva nesposobnost  traje 

- ako za vrijeme korištenja mirovine navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.

Ostvarivanje prava:

	od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu

	ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta

	ako je zahtjev podnesen nakon isteka šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta, pravo se priznaje  
od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag

	u slučaju smrti korisnika mirovine, pravo na obiteljsku mirovinu teče najranije od prvoga dana 
sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojemu je korisnik mirovine preminuo.

 

DIJETE SA STATUSOM OSOBE S INVALIDITETOM
 
Pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja ima i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s 
preostalom radnom sposobnosti ili s potpunim gubitkom radne sposobnosti, neovisno o tome je li ga 
osiguranik  uzdržavao do svoje smrti.

1. Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s 
preostalom radnom sposobnosti koje je prije 
smrti roditelja stupilo u radni odnos ili npr. 
otvorilo obrt, nakon smrti roditelja također ima 
pravo na obiteljsku mirovinu.

Tada se isplata mirovine obustavlja za vrijeme trajanja 
radnoga odnosa, a pravo na mirovinu se ne gubi.

Status osobe s invaliditetom 
utvrđuje se prema propisima 

o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom  

u postupku vještačenja.
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2. Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s potpunim gubitkom radne sposobnosti  
ima pravo na obiteljsku mirovinu nakon oba roditelja, tj. na dvije obiteljske mirovine.  
Dijete ne gubi pravo na obiteljsku mirovinu ako se zaposli, ali mu se obustavlja isplata  
mirovine za vrijeme trajanja osiguranja.

Nakon prestanka obveznoga osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine. 
 

Podnošenje zahtjeva i postupak

Zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi/uredu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje prema 
mjestu  prebivališta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno uredu koji je isplaćivao mirovinu.

Popunjenomu zahtjevu za obiteljsku mirovinu valja priložiti:

- radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu

- smrtni list

- vjenčani list, rješenje suda o postojanju izvanbračne zajednice / životnom partnerstvu

- rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu

- školske potvrde za djecu na redovnom školovanju

- izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni ili su korisnici neke druge mirovine

- podatak o OIB-u za sve članove obitelji koji traže mirovinu

- ovlaštenje/suglasnost banke s podatkom o IBAN-u.

  
Ako zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi dijete ili se podnosi za dijete koje ima status osobe s invaliditetom s 
preostalom radnom sposobnosti, uz zahtjev treba priložiti i rješenje, odnosno odluku nadležnoga tijela o 
utvrđenome statusu osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti. 
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MIROVINSKA PRAVA

DJEČJI DOPLATAK

OBITELJSKA MIROVINA

 

Najvažniji zakoni i pravilnici za područje mirovinskog osiguranja:

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) 
Zakon o doplatku za djecu (NN  94/2001, 138/2006, 107/2007, 61/2011, 112/2012 i 82/2015)  

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09,137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
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Druga prava iz sustava socijalne skrbi,  
zdravstvenoga i mirovinskog osiguranja te pomoći 
županija i jedinica lokalne samouprave

Zdravstvena zaštita za državljane drugih zemalja s prebivalištem u RH

Države s kojima Republika Hrvatska na osnovi sklopljenih i preuzetih ugovora o socijalnome osiguranju ima 
riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja za osobe s prebivalištem na području Hrvatske možemo podijeliti u 
tri grupe:

1. Prva grupa  obuhvaća sljedeće države: Austriju, Belgiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Francusku, 
Italiju, Luksemburg, Mađarsku, Makedoniju, Nizozemsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju.

Osobe koje dolaze iz navedenih država sa statusom osigurane osobe (članovi obitelji aktivnih osiguranika i 
korisnici inozemnih mirovina i invalidnina i njihovi članovi obitelji) i imaju prebivalište (ili stalni boravak) u 
Republici Hrvatskoj, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u punome opsegu, sukladno hrvatskim 
pravnim propisima. 

Prava ostvaruju na osnovi potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu koju izdaje inozemni nositelj zdravstvenog 
osiguranja kod kojega je osoba zdravstveno osigurana. Na osnovi te potvrde osoba se prijavljuje mjesno 
nadležnomu područnom uredu Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje te joj se izdaje zdravstvena 
iskaznica HZZO-a, pod uvjetom da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

2. Druga grupa obuhvaća sljedeće države: Češku, Poljsku i Veliku Britaniju. 

Osobe iz navedenih država koriste se zdravstvenom zaštitom u Republici Hrvatskoj na temelju konvencije na 
bazi reciprociteta tj. uzajamnoga besplatnog liječenja. Zdravstvena zaštita koristi se na osnovi zdravstvene 
iskaznice izdane na temelju putovnice ako se radi o stranome državljaninu, odnosno potvrde o pripadnosti 
inozemnome osiguranju te kopije rješenja o pravu na mirovinu te države.

3. Treća grupa obuhvaća ostale države s kojima Republika Hrvatska nije sklopila ugovore odnosno ugovorom 
nije riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja.

Osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje ne mogu ostvariti 
pravo na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova predviđenih zakonom, obvezne su se 
osigurati  na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe te su obveznici plaćanja doprinosa za 
obvezno zdravstveno osiguranje.

Navedene osobe prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu pod uvjetom da su prethodno 
jednokratno uplatile doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa 
za obvezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka ranijega statusa osigurane osobe, a najdulje za razdoblje 
od 12 mjeseci.

Osobe koje nisu zdravstveno osigurane, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, plaćaju doprinos za 
zdravstveno osiguranje u iznosu od 15 % na najnižu mjesečnu osnovicu (trenutačno 401,99 kn).

Za sve informacije o propisima u zdravstvenome osiguranju te o primjeni međunarodnih ugovora u socijalnome 
osiguranju valja se obratiti se nadležnomu područnom uredu Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje u 
mjestu prebivališta.
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Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji osnovana je na prijedlog Vlade RH 
Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (NN 79/06) sa svrhom 
poboljšanja socijalnoga statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.

Svrha Zaklade ostvaruje se pružanjem financijskih pomoći kategoriziranih Pravilnikom o uvjetima i postupku za 
dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. Financijska pomoć dodjeljuje se za slučajeve teške materijalno-
financijske situacije gdje je ugrožena neposredna egzistencija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, za 
skrb i liječenje u slučajevima težih oboljenja, u slučaju smrtnoga slučaja hrvatskih branitelja ili članova njihovih 
obitelji, za troškove školovanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja za određena zanimanja te u slučajevima 
elementarne nepogode i požara u kojima je nastala veća šteta na stambenim objektima ili objektima u kojima 
hrvatski branitelji ili članovi njihovih obitelji ostvaruju neposrednu egzistenciju.

Zahtjev se podnosi na propisanim obrascima Zaklade. 

Uz opće obrasce Zahtjeva, ovisno o namjeni financijske pomoći, tj. situaciji zbog koje se traži financijska 
pomoć, potrebno je ispuniti:

- Obrazac ZHB/P-1 za financijsku pomoć u slučaju elementarne nepogode i požara

- Obrazac ZHB/P-2 za financijsku pomoć za skrb i liječenje

- Obrazac ZHB/P-3 za financijsku pomoć u slučaju smrti 

- Obrazac ZHB/P-4 za financijsku pomoć za tešku materijalno-financijsku situaciju.

Zahtjev, odnosno obrasce valja ispuniti ručno ili elektronski tiskanim slovima i čitko. Podaci ne smiju biti uneseni 
olovkom, prepravljani, križani ili na drugi način uneseni neuredno i nepotpuno. U interesu je podnositelja te je 
ujedno i nužno ispunjavanje svih rubrika u obrascima. 

Svojim potpisom, koji se mora nalaziti na za to predviđenim mjestima u obrascima, podnositelj zahtjeva jamči 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci koji su uneseni u obrasce istiniti i potpuni kao i 
priloženi dokazi te je u obvezi izvijestiti Zakladu o svim promjenama koje mogu utjecati na rješavanje zahtjeva 
za financijsku pomoć.

Potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva mogu se preuzeti na web stranici Zaklade:  
www.zaklada-branitelja.hr

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji nalazi se na adresi Bogovićeva 2 
u Zagrebu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prema propisima o pravima hrvatskih branitelja

Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, hrvatskoga ratnog vojnog 
invalida iz Domovinskoga rata i hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata  imaju pravo na jednokratnu 
novčanu pomoć koja se isplaćuje korisniku koji nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe jer se 
nalazi u jednoj ili više situacija predviđenih Uredbom.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju korisnici koji se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:

	teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale 
uslijed nesretnog slučaja

	teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u 
zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkome 
kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja
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	elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova 
zajedničkog kućanstva

	smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu

	ako novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije  
podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu zajedničkoga kućanstva iznose manje od 25 %  
od utvrđene proračunske osnovice.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnici mogu ostvariti samo jednom u jednoj kalendarskoj godini.

Ukupni iznos jednokratnih novčanih pomoći po svim navedenim situacijama koji korisnici mogu ostvariti u 
jednoj kalendarskoj godini ne može biti veći od iznosa jedne proračunske osnovice (u 2015. godinu iznosi 
3.326,00 kn).

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se na propisanome obrascu nadležnomu uredu državne uprave u 
jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba. Nadležno 
prvostupanjsko tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za branitelje cijeli spis predmeta i jedan primjerak 
preslike izvršnoga rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć. Rješenje kojim se priznaje 
pravo na jednokratnu novčanu pomoć izvršava se novčanom uplatom ministarstva na tekući ili štedni račun 
korisnika, odnosno iznimno na tekući ili štedni račun člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkome 
kućanstvu, uz pisanu suglasnost korisnika.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (NN 107/14)

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno 
stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (NN 87/14).

Prava koja osiguravaju jedinice lokalne i područne samouprave (općine, gradovi, županije)

Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave dužne su osiguravati određena prava svojim građanima 
koja su propisana zakonima. Tako npr. prema Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinice lokalne samouprave trebaju 
osigurati korisnicima zajamčene minimalne naknade za pravo na troškove stanovanja (režije) i ogrjeva.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA I OGRJEVA 

Pravo na troškove stanovanja imaju korisnici zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja su najamnina, 
komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja. Pravo na 
troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade, do iznosa polovine ostvarene 
naknade za samca ili kućanstvo.

Samac ili kućanstvo koje se grije na drva može dobiti jednom godišnje 3m³ drva ili novčani iznos za podmirenje 
toga troška, a cijenu će odrediti jedinica lokalne/područne samouprave. Radi ostvarivanja sredstava za troškove 
ogrjeva, jedinica lokalne samouprave (općina, grad) zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne 
naknade koji se griju na drva dostavlja županiji.

OVA PRAVA PRIZNAJU ŽUPANIJE I GRAD ZAGREB.
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Zakonska je obaveza:

	županije da osigura sredstva za troškove ogrjeva

	velikih gradova i sjedišta županija da osiguraju prehranu u pučkim kuhinjama i prihvatilište  
za beskućnike

	općina, gradova i županija da osiguraju sredstva za ustanove čiji su osnivač (vrtići, škole,  
domovi umirovljenika).

Osim prava koja su gradovi i općine dužni osigurati zbog zakonskih obaveza i u iznosima koji su zakonski 
propisani, svaki grad i općina MOGU osigurati sredstva za novčane naknade i socijalne usluge svojih građana i 
u većem opsegu nego što je to predviđeno zakonom, ako za to imaju osigurana sredstva.

Budući da o sredstvima pojedine općine i grada ovisi i opseg prava koja priznaju, svatko se treba 
raspitati u svojoj jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) za pojedina prava iz područja socijalne 
skrbi. Prava i uvjeti za ostvarivanje pojedinih prava u lokalnoj samoupravi propisana su u službenome 
glasniku grada/općine u Odluci o socijalnoj skrbi.

Prava na osnovi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom, izuzevši prava na novčanu pomoć umirovljenicima, naknadu za 
troškove stanovanja, prehranu u pučkoj kuhinji i uslugu smještaja beskućnika, ostvaruju državljani Republike 
Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil 
sukladno Zakonu o azilu.

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvaruju državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja 
zahtjeva za priznanjem prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba 
najmanje pet godina neprekidno.

Prava socijalne skrbi jesu:

1. NOVČANE POMOĆI

- novčana pomoć umirovljenicima

- novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu te korisnicima osobne invalidnine

- novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili 
status njegovatelja

- novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe

- naknada za troškove stanovanja.

2. POMOĆI U NARAVI

-   pomoć djeci u mliječnoj hrani

-   pomoć u obiteljskim paketima

-   ljetovanje

-   prehrana u pučkoj kuhinji
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-   pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju sljedeće osobe, ako zadovoljavaju 
uvjete navedene u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba :

a) umirovljenici

b) korisnici zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad i privređivanje

c) osobe s invaliditetom koje nisu zaposlene

d) osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

e) osobe starije od 65 godina života

f) dobrovoljni darivatelji krvi

g) članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskoga rata

h)    učenici i studenti

i)     nezaposlene osobe.

Napomena: za sve navedene kategorije potrebno je raspitati se koje uvjete trebaju zadovoljavati da bi dobili 
pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a. Ti podaci dostupni su u ZET-u, ili na internetskim stranicama ZET-a: 
http://www.zet.hr/default.aspx?id=344 i u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na niže 
navedenim adresama.

3. PRIVREMENI SMJEŠTAJ
 

4. DRUGI OBLICI POMOĆI

-   pomoć u kući

-   savjetovanje i pomaganje.

Detaljnije informacije o navedenim pravima građani mogu  dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i 
osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, prema prebivalištu kako je navedeno u tablici:

ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB ADRESA PODRUČJE TELEFON

centrala Nova cesta 1

Centar
6101-809
6101-810

Črnomerec 6101-809 
6101-810

Maksimir
6101-809
6101-810

Medveščak
6101-809
6101-810

Peščenica
6101-806
6101-807

Susedgrad
6101-812
6101-813

Trešnjevka
6101-812
6101-813

Trnje
6101-806
6101-807

PU Dubrava Avenija Dubrava 49 Dubrava 6585-387 
6585-422

PU Novi Zagreb Avenija Dubrovnik 12 Novi Zagreb 6585-632

PU Sesvete Trg D. Domjanića 4 Sesvete 6101-642
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Dokumentacija za ostvarivanje prava:

	kopija domovnice korisnika pomoći

	kopija osobne iskaznice roditelja ili skrbnika (ako korisnik ne prima osobno novčanu pomoć)

	kopija rodnog lista (ako je korisniku oduzeta poslovna sposobnost)

	kopija uvjerenja o prebivalištu

	kopija rješenja o invalidnini ili doplatku

	zadnji odrezak invalidnine ili doplatka, a po potrebi i drugu dokumentaciju.

Upis djeteta u vrtić

Ako se zbog dugotrajnoga boravka u Zagrebu javi potreba, postoji mogućnost upisa djece u jedan od vrtića 
u Zagrebu. Upis ovisi o trenutačno slobodnim mjestima u vrtićima na području grada Zagreba. Informacije: 
Gradski ured za obrazovanje, tel.: 610-0519 ili 610-0495.

POVLASTICE

Pravo na znak pristupačnosti

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna 
mjesta koja su s tom svrhom posebno obilježena.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 % ili više tjelesnoga oštećenja, odnosno osobe koje imaju 
oštećenja donjih ekstremiteta 60 % ili više.

Vozila osoba s invaliditetom pravo na parkiranje mogu ostvariti samo uz predočenje znaka pristupačnosti. 
Znak pristupačnosti vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu. 

Pravom koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može se koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet, odnosno upravno tijelo Grada 
Zagreba nadležno za promet (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo). Osoba s invaliditetom ili roditelj podnosi 
zahtjev za izdavanjem znaka pristupačnosti nadležnomu tijelu, a uza zahtjev prilaže:

- nalaz i mišljenje ovlaštenoga vještaka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i 
mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnoga za davanje nalaza i mišljenja prema 
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu  
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom za razdoblje od pet godina.

Znak pristupačnosti jedinstven je za cijelo područje Republike Hrvatske.

Znak pristupačnosti stavlja se ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjega vjetrobranskog stakla vozila.
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Uvjeti za ostvarivanje povlastice parkiranja u Gradu Zagrebu: 

Godišnja parkirna karta

Osobe s invaliditetom ovu pogodnost u praksi će ostvarivati tako da uz važeći znak pristupačnosti istaknu i 
naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking).

Za ovu povlasticu važno je da se izdaje za automobil koji je u vlasništvu osobe  
koja ima znak pristupačnosti.

Naljepnica se može izdati u korist osobe koja ima znak pristupačnosti i koja dostavi presliku rješenja na temelju 
kojega je ovaj znak ishođen. Naljepnica vrijedi jednu godinu, ali ne duže od vremena do kojega vrijedi znak 
pristupačnosti. Osoba u čiju je korist naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za 
drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

 
Samo pravo korištenja pogodnosti bit će besplatno, a naplaćivat će se naknada za troškove izrade i izdavanje 
naljepnice u iznosu od 30,00 kn.

Za pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti:

	zahtjev

	70,00 kuna administrativnih biljega

	nalaz i mišljenje o stupnju oštećenja organizma iz HZMO-a / sada jedinstveno tijelo vještačenja

	oštećenje od 60 % i više na donje ekstremitete;

	oštećenje od 80 % i više na ostalo

	fotografija (1).

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći 
će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći 
znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li 

prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

6060



Besplatna pravna pomoć

Svrha je pravne pomoći ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornoga ostvarenja 
pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna ili sekundarna 
pravna pomoć. Uspostavom sustava besplatne pravne pomoći omogućeno je socijalno i ekonomski 
ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć:

	hrvatski državljanin

	dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe 
odgovorne prema zakonu

	stranac na privremenome ili stalnom boravku

	stranac pod privremenom zaštitom

	stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnome boravku u postupcima donošenja rješenja o 
protjerivanju ili rješenja o povratku

	tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihove obitelji koji zakonito borave 
u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

 Primarna pravna pomoć obuhvaća:

	opću pravnu informaciju

	pravni savjet

	sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i 
međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela

	zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima

	pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne 
klinike. Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju 
primarne pravne pomoći − ovlaštenoj udruzi, pravnoj klinici ili uredu državne uprave u županiji bez 
ispunjavanja posebnih obrazaca zahtjeva.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

	pravni savjet

	sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem

	sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima

	zastupanje u sudskim postupcima

	pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva za odobravanje 
pravne pomoći na propisanome obrascu nadležnomu uredu državne uprave na području čije teritorijalne 
nadležnosti osoba ima prebivalište ili boravište.
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Rješenje i dodjela odvjetnika

Ured državne uprave dužan je odlučiti o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva 
donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. U rješenju se određuje i odvjetnik koji će pružiti pravnu 
pomoć i kojemu osoba mora dostaviti rješenje.

Ako je odbijeno pravo na korištenje pravne pomoći, protiv rješenja ureda može se izjaviti žalba u roku od 15 
dana od dana dostave rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa u roku od osam dana od dana primitka 
uredne žalbe. Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa može se pokrenuti upravni spor.

Za sva pitanja vezano za besplatnu pravnu pomoć može se obratiti na e-mail: 
besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr i očekivati odgovor u najkraćemu mogućem roku.

Također, sva pitanja mogu se izravno uputiti uredima državne uprave u županijama.

Alimentacija

Uzdržavanje ili alimentacija dužnost je i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u 
ravnoj lozi. Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tome roditelju dužni su ga uzdržavati. Kao roditelji 
dužni ste za trajanja (izvan)bračne zajednice i nakon njezina prekida uzdržavati:

	svoje maloljetno dijete

	punoljetno dijete koje se školuje i redovno izvršava svoje obveze

	punoljetno dijete koje je završilo školovanje, a ne može se zaposliti, do godinu dana nakon 
školovanja

	punoljetno dijete koje zbog bolesti, mentalnoga ili tjelesnog oštećenja nije sposobno za rad,  
dok nesposobnost traje.

 
Nakon razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice uzdržavanje za dijete određuje sud u parnici za 
uzdržavanje ako roditelji o tome nisu postigli dogovor. Iznos uzdržavanja određuje sud, a u obzir se uzima 
cjelokupno imovinsko stanje i sva primanja roditelja koji ne živi s djetetom i prosječne potrebe djeteta u 
odnosu na troškove života.

Privremeno uzdržavanje

Ako obveznik uzdržavanja neuredno izvršava svoju obvezu, centar za socijalnu skrb dužan je isplaćivati 
privremeno uzdržavanje u trajanju do tri godine i ono se određuje u iznosu od 50 % iznosa propisanoga za 
pripadajuću dob djeteta.

Centar za socijalnu skrb dužan je podnijeti kaznenu prijavu protiv osobe koja redovno ne ispunjava obvezu 
uzdržavanja i o tome izvijestiti nadležno državno odvjetništvo koje pokreće spor protiv obveznika uzdržavanja.

Iznos uzdržavanja sud određuje u novčanom iznosu, 
pritom se vodi briga o dobrobiti i dobi djeteta te 

potrebi za njegovim obrazovanjem. Sud će prilikom 
određivanja iznosa uzdržavanja uzeti u obzir i 

eventualne posebne potrebe (i troškove) djeteta s 
teškoćama u razvoju ili zdravstvenim teškoćama. 

62



PRAVNA ZAŠTITA

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Savska 41/III, Zagreb

E-mail: ured@posi.hr

Telefon: 01/6102-170, Faks: 01/6177-901

Pravobranitelj za djecu

Teslina 10, Zagreb 10000, Hrvatska

E-mail: info@dijete.hr

Telefon: 01/ 4929 669, 01/4921 278

Faks: 01/ 4921 277

http://www.dijete.hr

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

Čajkovskog 5, 21 000 Split

pravapacijenata@st.t-com.hr

SAVJETOVALIŠTE:

021/339-530

091/502-78-61

63



UDRUGA KRIJESNICA
U svojemu nastojanju da pomogne djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima udruga 
Krijesnica organizira i provodi različite aktivnosti:

•	 Pružanje i organiziranje besplatnoga smještaja obiteljima oboljele djece iz cijele Hrvatske koja 
dolaze u Zagreb radi liječničkih tretmana.

•	 Organiziranje, posredovanje i provođenje određenih pogodnosti (povlaštene parkirne karte i 
popust na prijevozne karte vlakom na području Hrvatske, oslobađanje plaćanja cestarine).

•	 Savjetovanje u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava. 

•	 Psihološka podrška (grupna podrška, individualno savjetovanje / psihoterapija) za roditelje čije je 
dijete u liječenju, za roditelje čije je dijete preminulo i druge članove njihove obitelji, za djecu koja su 
izgubila člana obitelji zbog maligne bolesti.

•	 Pomoć i podrška članovima obitelji djeteta u terminalnoj fazi.

•	 Rehabilitacijski kampovi, rehabilitacija sportom (kajakarenje) i druge aktivnosti u 
rehabilitacijskom i terapijskom smislu za djecu izliječenu od malignih bolesti.

•	 Angažiranje, motiviranje i educiranje mladih koji su završili liječenje – skupina Mladi 
Krijesnice.

•	 Nutricionističko savjetovalište (predavanja, radionice kuhanja, individualne konzultacije).

•	 Susreti obitelji s Dirom, terapijskim psom Krijesnice – AAA Animal Assisted Activities.

•	 Edukacija roditelja u područjima vezanim uz maligne bolesti tiskanim i videomaterijalima.

•	 Okupljanja obitelji suočenih s malignom bolesti djece odlascima na zajedničke izlete i druga 
druženja.

•	 Izrada i distribucija dokumentarno-edukativnih filmova i tematskih crtanih filmova za djecu, 
mlade i odrasle osobe suočene s malignim bolestima.

•	 Interaktivni video pojmovnik za djecu i mlade oboljele od raka Onkolog-i-Ja.

•	 Tehnička podrška roditeljima (korištenje telefona, faksa, interneta, stroja za kopiranje i dr.).

•	 Besplatni prijevodi medicinske dokumentacije u svrhu traženja drugog mišljenja ili liječenja  
u inozemstvu. 

•	 Zagovaranje u problematici:

o veće uključenosti volontera u sustav zdravstva

o pedijatrijske palijativne skrbi

o poštivanje prava hospitalizirane djece  i druge djece u liječenju 

o izrade protokola o postupanju i komunikaciji medicinskih djelatnika u posebno osjetljivim i 
teškim slučajevima

o boljih uvjeta liječenja na pedijatrijskim onkološkim odjelima

o angažmana terapijskih pasa u borbi za zdravlje i psiho-emocionalni boljitak oboljele djece

•	 Javne akcije, istupi u medijima i drugi načini senzibiliziranja javnosti za probleme djece oboljele od 
raka i njihovih obitelji.

Informacije o aktivnostima Krijesnice, kao i sve edukativne i informativne materijale, možete pronaći na našoj 
web stranici: www.krijesnica.hr
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SMJEŠTAJ OBITELJI ZA VRIJEME LIJEČENJA

Dok je dijete na liječenju u Zagrebu, postoji nekoliko mogućnosti smještaja za roditelje ili, po potrebi, druge 
članove obitelji. Radi se uglavnom o stanovima u vlasništvu Grada Zagreba koji se koriste za smještaj roditelja 
djece oboljele od malignih bolesti, a koji se daju na korištenje udrugama. Udruga Krijesnica raspolaže s dva 
trosobna stana u blizini Instituta za tumore, gdje je smješten odjel pedijatrijske onkologije KDB Zagreb, a po 
potrebi može posredovati i pri smještaju u stanove kojima upravljaju druge udruge.

Za dogovor o smještanju u stanove i uvjetima korištenja najbolje je obratiti se osobama za kontakt.

Udruga Krijesnica
Stan za 3 obitelji

Sv. Duh 5, Zagreb
Stan za 3 obitelji

Grada Mainza 21, Zagreb
Kontakt: 

Zoran Mitrović – 091/791-8185

Udruga Slap
Stan za 3 obitelji

Ljudevita Posavskog 27d, Jelkovec, Sesvete
Kontakt: 

Davor Piršljin – 091/1909-500
Danijela Petrović – 091/173-970

Udruga Moje dijete
Stan za 3 obitelji

Emanuela Vidovića 3c, Novo Brestje, Sesvete
Kontakt: 

Sonja Kučinec – 091/6002-417
Goran Adamović – 091/6002-414

Zaklada Viktorija
Stan za 3 obitelji

Novi Goljak 7a, Zagreb
Kontakt: 

Đurđica Jurić – 099/260-6699

Klub HEO
Stan za 4 obitelji

Gajeva 28, Zagreb
Kontakt: 

Krešo Celić − 095/356-9997

Udruga Naša nada
Stan za 3 obitelji

Hrvoja Macanovića 33, Zagreb
Kontakt: 

Siniša Rajnović – 098/9835-317

Udruga Sanus
Stan za 3 obitelji

Baruna Filipovića 13, Zagreb
Kontakt: 

Božena Anić – 098/361-526

Udruga Ljubav na djelu
Stan za 3 obitelji

Prilaz Gjure Deželića 31, Zagreb
Kontakt: 

Suzana Paša – 091/424-3442

Udruga Pčelica
Stan za 2 obitelji

Odranska 6, Zagreb
Kontakt: 

Željka Stahl – 095/808-6517

Udruga Anđeli
Stan za 2 obitelji
Goljak 34, Zageb

Kontakt: 
Dijana Aničić – 091/187-4711

STANOVI U VLASNIŠTVU  
UDRUGA:

Udruge: Hrvatska žena i Iskrice
Stan za 2 obitelji

Maksimirsko naselje 19, Zagreb
Kontakt: 

Helena Kuharić – 099/260-6699

Udruga Zajedno do zdravlja
Stan za 4 obitelji

Miroslava Milića 5, Zagreb
Kontakt: 

Roberto Machiedo – 091/356-1911
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Mogućnosti smještaja koje nudi Crkva:

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Kuća za 20 osoba

Srednjopoljski put 20, Zagreb
Kontakt: 

01/366-8824 , 098/408-536

Marijin dom – Bolničko prihvatilište Župe Bezgrešnog Srca Marijinog
Kuća za 16 osoba

Jordanovac 110, Zagreb
Kontakt: 

01/2354-300

Prihvatilište Župe sv. Barbara (KBC Zagreb)
Nepoznat kapacitet

U krugu KBC-a Zagreb
Kontakt: 

01/2388-126
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POGODNOSTI KOJE ORGANIZIRA I PROVODI UDRUGA KRIJESNICA

Povlaštena parkirna karta za prvu (crvenu) zonu Zagrebparkinga

- roditeljima djece koja se liječe od maligne bolesti 

- posredovanjem Krijesnice

Za ovu pogodnost potrebno je doći u KRIJESNICU i donijeti:

- kopiju prometne dozvole

- kopiju osobne iskaznice

- kopiju medicinske dokumentacije – zadnja povijest bolesti

- automobil treba biti u vlasništvu roditelja

- po pozivu iz Krijesnice otići u Zagrebparking, Šubićeva 40/3. kat (uz tržnicu Kvatrić),  
 s prometnom dozvolom, ponedjeljak – petak od 8 do 19 h, subota od 9 do 13 h

- cijena mjesečne parkirne karte za prvu (crvenu) zonu iznosi 100 kn mjesečno 

- povlaštena parkirna karta vrijedi godinu dana od dana izdavanja. 

Za dodatna pojašnjenja javite se socijalnom radniku u Krijesnicu na tel.: 095 33 66 999  
ili e-mail: socijalni.radnik@krijesnica.hr

Hrvatske autoceste

- oslobođenje plaćanja cestarine

- roditeljima djece koja se liječe od maligne bolesti

- posredovanjem Krijesnice

- pozivom/dolaskom u Krijesnicu, socijalni radnik: 095 33 66 999  
 ili na e-mail: socijalni.radnik@krijesnica.hr

Unaprijed javiti, najkasnije do 12:30 prethodnog dana:

- ime i prezime roditelja

- registarska oznaka vozila

- datum polaska i povratka

- relacija (ulaz/izlaz)

- kontakt (faks, e-mail) na koji se šalje odobrenje.

Hrvatske željeznice

- djetetu koje se liječi od maligne bolesti i njegovim roditeljima 

- posredovanjem Krijesnice

- 75 % popusta na cijenu karte

- izrađuje se za tekuću godinu

- pozivom/dolaskom u Krijesnicu, socijalni radnik: 095 33 66 999 ili e-mail: socijalni.radnik@krijesnica.hr

Potrebni podaci:

- ime i prezime roditelja i djeteta

- polazna i izlazna stanica.
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PRIJEVOZ ZET-a ZA RODITELJE IZ DRUGIH ŽUPANIJA

Nezaposleni roditelji djece koja se liječe od malignih bolesti imaju pravo na povlaštenu pretplatnu kartu 
(socijalni pokaz) ZET-a, sa 66 % popusta na cijenu mjesečne karte. Za ostvarivanje toga prava potrebno je 
sljedeće:

- originalna potvrda sa Zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) za svaki mjesec

- medicinska dokumentaciju iz koje je vidljivo da dijete boluje od maligne bolesti 

- jedna fotografija veličine 3x3,5 cm

- preslika osobne iskaznice

- zahtjev za izdavanjem pretplatne karte – popunjeni obrazac ZET-a

- 30 kn za izradu plastificirane pretplatne karte

- 120 kn za mjesečnu kartu.

Roditelji s prebivalištem u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji  predaju te dokumente izravno u ZET, a 
roditelji s prebivalištem u drugim županijama dokumente donose u Krijesnicu pa će Krijesnica posredovati u 
ostvarivanju prava. U Krijesnicu nije potrebno donijeti ZET-ov obrazac, jer će njega dobiti u udruzi. U Krijesnicu 
nije potrebno ni dostavljati medicinsku dokumentaciju. 
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POPIS PUBLIKACIJA KRIJESNICE

1. letak „Kako dijete pripremiti na posjet liječniku i hospitalizaciju“ – Letak  daje informaciju roditeljima 
kako i kada započeti s pripremanjem djeteta za odlazak na pregled ili hospitalizaciju, što mogu učiniti tijekom 
posjeta liječniku i tijekom pretrage, kako pomoći djetetu da mu boravak u bolnici bude što ugodniji te što se 
može očekivati nakon dolaska kući.

2. brošura „Tumori dječje dobi i njihovo liječenje“ – Stručno štivo pisano svakodnevnim jezikom razumljivim 
djeci i roditeljima. Govori o tumorima, pojašnjava medicinske pojmove, pretrage koje se moraju izvršiti, 
kemoterapiju i njezino djelovanje na organizam te transplantaciju; daje informacije koje oblike pomoći i 
podrške roditelji mogu dobiti i gdje se za njih mogu obratiti.

3. brošura „Kako se nositi s malignom bolesti“ – Informacije za roditelje kako se nositi s malignom bolešću 
djeteta, od dijagnoze do preporuka kako pomoći djetetu, kako se nositi s različitim osjećajima te kako 
komunicirati s braćom i sestrama te širom obitelji.

4. „Kad je netko jako bolestan“ – za djecu koja žive u obiteljima u kojima netko ima ozbiljnu bolest 
– Radni listovi namijenjeni zdravoj djeci koja žive u obiteljima u kojima je netko bolestan. Olakšavaju uvid 
u promijenjenu  obiteljsku dinamiku, osnažuju dijete i potiču razumijevanje. Predviđeno je da pri njihovom 
ispunjavanju bude prisutna odrasla osoba.

5. interaktivna slikovnica „Život nije uvijek dan na plaži“ – za svu djecu na čiji je život utjecao rak – Radni 
listovi namijenjeni djeci oboljeloj od malignih bolesti. Publikacija pomaže djetetu da izrazi svoje emocije i čini 
mu mogućim prihvaćanje teške situacije i zdravstvenih tegoba s kojima se mora nositi. Predviđeno je da pri 
njezinu čitanju bude prisutna odrasla osoba.

6. interaktivna slikovnica „Slike s mog putovanja“ – za svu djecu u procesu liječenja od maligne bolesti – 
Radni interaktivni listovi namijenjeni djeci oboljeloj od malignih bolesti. Publikacija educira dijete o situacijama u 
kojima će se naći tijekom medicinskih pretraga i liječenja te mu pomaže bolje razumjeti cjelokupne procese i daje 
osjećaj veće kontrole nad njima. Predviđeno je da pri njezinu čitanju i ispunjavanju bude prisutna odrasla osoba.

7. slikovnica „Životna razdoblja“ – kako na lijep način djeci objasniti životni vijek – Publikacija koja slikom 
i tekstom objašnjava životna razdoblja i prolaznost svega u prirodi te na neizravan način približava pojam 
smrti.  Namijenjena je svoj djeci: oboljeloj djeci, njihovoj braći i sestrama te njihovim vršnjacima iz okružja. 
Predviđeno je da pri njezinu čitanju bude prisutna odrasla osoba.

8. slikovnica Odgovori na dječja pitanja o smrti – Jednostavna slikovnica namijenjena odraslima koji trebaju 
biti podrška djeci u tugovanju, ali im trebaju konkretni putokazi u tome. Ova brošura s jasnim, konkretnim 
i poštenim pristupom izvrstan je orijentir i podrška odraslima u brizi za djecu. Kada djeca u vašem životu 
postavljaju teška pitanja, moći ćete biti spremni s odgovorima.

9. knjiga „Ljubav, medicina, čuda“, autor dr. Bernie S. Siegel – Knjiga sadržava pouke o samoizlječenju iz 
iskustava kirurga s iznimnim pacijentima i najpotrebnija je teško bolesnim ljudima koji su knjigu i nadahnuli, 
ali i liječnicima i medicinskim sestrama.

10. dokumentarni film: „Djeca Krijesnice“ – Snimljen tijekom rehabilitacijskoga kampa udruge Krijesnica u 
kojem djeca progovaraju o svojem iskustvu liječenja i o životu s malignom bolešću.

11. crtani film: „Petar i zmaj“ – Crtić u kojem se dječak/vitez bori protiv bolesti/zmaja.
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Recenzija publikacije o socijalnim i zdravstvenim pravima djece i obitelji 
suočenih s malignim bolestima

Premda primarno namijenjena  roditeljima djece oboljele od malignih bolesti, ova će brošura po bogatstvu svoga 
sadržaja, mnoštvu važnih podataka i različitih informacija nesumnjivo pobuditi interes šireg kruga čitatelja – od 
stručnjaka do laika. Zamršena zakonska regulativa koja se primjenjuje na maligne bolesti, kao i složene procedure 
u ostvarivanju pojedinih prava iz više sustava transformira se lakoćom pisanja i jasnim stilom u zanimljivo i pitko 
štivo –  nadasve edukativno kao dobar udžbenik.

Valja naglasiti da će najveću vrijednost imati upravo za roditelje - kao svjetlo u „beznađu trenutka spoznaje 
maligne bolesti djeteta”, kao vodič u labirintu propisa, prava i mogućnosti pred kojim se nađu obitelji djeteta u 
liječenju od malignih bolesti. Ova pregledna brošura izravno se obraća roditeljima – kao dobar prijatelj i podrška. 

U tekstu ništa nije zaboravljeno niti izostavljeno, nastojalo se predvidjeti svako moguće pitanje ili nedoumicu, 
što daje osjećaj sigurnosti, jer nudi prirodne i jednostavne odgovore na teška pitanja. Brošura je pisana 
razumljivo i kada pojašnjava složene, pa i teško shvatljive procedure ostvarivanja pojedinih prava, a preglednost 
i sistematičnost podataka te smislena povezanost teksta protkana je i ljudskim razumijevanjem za bol i patnju, 
strahove i strepnju. 

Ova knjižica postat će dragocjen suputnik roditeljima oboljelog djeteta – da se od trenutka susreta s teškom 
dijagnozom ne iscrpljuju u traganju za informacijama i savjetima vezanim uz socijalna i zdravstvena prava. 
Iscrpan katalog informacija pronaći će ovdje, na jednome mjestu, a svoje vrijeme, snagu i hrabrost sačuvati i 
darovati djetetu. Osim toga brošura će dodatno osnažiti roditelje dajući im osjećaj samopouzdanja u susretima 
i komunikaciji s pojedinim službama i ustanovama, kroz pružanje potrebnih znanja, ali ih i kroz poticanje na 
proaktivno djelovanje u ostvarivanju konkretnih prava i partnerskih odnosa sa stručnjacima.

Ova sjajna publikacija nije štivo koje će se pročitati i ostaviti na polici, ona je po svom sadržaj priručnik kojemu 
se vraća, koji se iznova prelistava kako bi se pronašla potrebna informacija, određeni podatak, adresa, kontakt... 
Eventualna promjenjivost pojedinih zakona, zakonskih odredbi ili propisa neće umanjiti njezinu vrijednost zbog 
nepromjenjivosti temeljnih načela iz kojih izrasta cijeli tekst.

Vjerujem da će brošura predstavljati nezamjenjiv izvor podataka i podrške roditeljima djece s malignim bolestima, 
ali i svim ostalim građanima suočenima s malignom bolešću. 

Konačno – roditeljima će ovaj praktični priručnik biti značajna potpora u trenucima kada je najvažnije da budu 
posvećeni ispunjenom i hrabrom roditeljstvu, sa što manje strahova i tjeskoba nesvjesno prenosivih djeci -  pomoć 
obiteljima koje zbližava ozbiljna prijetnja zdravlju i životu.

Mira Pekeč-Knežević
Zamjenica pravobraniteljice 

za osobe s invaliditetom
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