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Donosi li novi Zakon o socijalnoj skrbi dodatno 
financijsko i administrativno opterećenje  lokalnim 

jedinicama?

UVOD
Iz pregleda normativnih rješenja i intervencija u po-
dručju socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u raz-
doblju od proteklih desetak godina, možemo jasno i 
s visokom razinom sigurnosti zaključiti kako je riječ o 
vrlo dinamičnom području javne uprave koje je vrlo 
često u središtu pozornosti našeg zakonodavca. Nai-
me, gotovo nevjerojatno zvuči činjenica da su u vrlo 
kratkom razdoblju, od 2011. do 2013. godine, done-
sena čak tri Zakona o socijalnoj skrbi1, dok se potonji 
Zakon2 iz 2013. godine, uz ukupno osam svojih izmje-
na i dopuna, održao na snazi do stupanja na snagu 
potpuno novog Zakona o socijalnoj skrbi3 (dalje u 
tekstu: Zakon), koji ćemo u osnovnim crtama ukratko 
predstaviti u nastavku ovog kratkog osvrta.

1 Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12) i Zakon o 
socijalnoj skrbi NN (157/13) 
2 Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 
138/20) 
3 Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) 

Međutim, vrlo bi površno i pogrešno bilo u kontekstu 
komentara normativnog okvira ograničiti se samo 
na djelatnost zakonodavca u tom smislu, jer je u tre-
nutku nastanka ovog teksta još uvijek na snazi niz 
općenormativnih akata koji su doneseni na temelju 
propisa koje je novi Zakon stavio izvan snage. Tako 
je u skladu s odredbama članka 330. Zakona nadlež-
ni ministar dužan donijeti ni više ni manje nego čak 
23 potpuno nova pravilnika i odluke, a dodamo li 
navedenome kako su sve jedinice lokalne i područ-
ne samouprave u Republici Hrvatskoj dužne uskladi-
ti svoje opće akte sa Zakonom, tek tada ćemo moći 
govoriti o ukupnosti i raskoši normativnog okvira u 
području socijalne skrbi. 

Kako bilo, ne ulazeći u stvarne motive i pozadinu 
ovolikog broja normativnih intervencija u ovo vrlo 
složeno, politički i društveno osjetljivo te financij-
ski vrlo izdašno područje rada, teško je otkloniti ra-
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zumnu sumnju kako ovakva dinamika normativne 
aktivnosti, nažalost, ne doprinosi stvaranju pravne 
sigurnosti i stabilnosti.

PREGLED NAJZNAČAJNIJIH 
ZAKONSKIH NOVINA 
Prije svega, a kako proizlazi iz obrazloženja predlaga-
teljice Zakona4, stopa rizika od siromaštva u Republi-
ci Hrvatskoj u 2019. iznosila je 18,3 % (odnosno 23,3 
% osoba je bilo u riziku od siromaštva ili socijalne 
isključenosti), a kako postojeće zakonske odredbe 
ne osiguravaju dostatnu skrb najranjivijim, socijalno 
ugroženim skupinama društva u zadovoljavanju nji-
hovih osnovnih životnih potreba te kako je određena 
prava iz sustava socijalne skrbi potrebno mijenjati i 
usklađivati s propisima iz nadležnosti drugih tijela dr-
žavne uprave, valjalo je pristupiti donošenju novog 
Zakona. 
Novi je Zakon uglavnom zadržao postojeće nakna-
de u sustavu socijalne skrbi, osim naknade do zapo-
slenja, a uvode se promjene u odnosu na naknadu 
za troškove stanovanja, koja predloženim zakonom 
obuhvaća i troškove ogrjeva pa bi trebala, tako ba-
rem proizlazi iz Obrazloženja Prijedloga zakona, sma-
njiti administrativno opterećenje, rizik od siromaštva 
te osigurati istu razinu zaštite svih korisnicima zajam-
čene minimalne naknade. 

Ovdje valja dodati kako naknada do zaposlenja pre-
staje postojati, ali samo u postojećem obliku kao pra-
vo u sustavu socijalne skrbi, jer će istu zamijeniti pot-
puno nova naknada u nadležnosti Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje, dok se visina zajamčene minimalne 
naknade i dalje određuje u postotku od osnovice 
koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske5. 

Značajna je novina kako s radom prestaje dobro po-
znati sustav centara za socijalnu skrb, a poslove iz 
nadležnosti navedenih centara obavljat će Hrvatski 
zavod za socijalni rad6, koji će se ustrojiti kako javna 
ustanova, što bi trebalo značajno utjecati na sma-
njenje broja ravnatelja i upravnih vijeća, i to sa dosa-
dašnjih 82 na samo jedno. Tako se novim Zakonom 
predviđa  osnivanje novih i do sada nepoznatih tije-
la u sustavu socijalne skrbi, i to Akademije socijalne 
skrbi, koja bi kao javna ustanova trebala organizirati 
i provoditi stručno usavršavanje radnika u sustavu 
socijalne skrbi, kao i potpuno novog Povjerenstva za 

4 https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-01-13/154808/PZE_218.pdf 
5 Prema Odluci o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (NN 114/14), 
osnovica iznosi 800,00 kuna 
6 članak 176. – 185. Zakona 

odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja.
Međutim, smisao ovog članka nije analiza svih zakon-
skih rješenja i promjena u području socijalne skrbi, 
s obzirom na to da bi isto podrazumijevalo provođe-
nje dubinske stručne analize vrlo upitne svrhovitosti, 
već nam je namjera ukazati upravo na one kogentne 
zakonske norme koje predstavljaju dodatno admini-
strativno i financijsko opterećenje za sve lokalne jedi-
nice u Republici Hrvatskoj.

NOVE OBVEZE JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE
Pristupimo li, dakle, pregledu novih zakonskih rje-
šenja iz perspektive lokalnih jedinica, željeli bismo 
u ovom kratkom osvrtu istaknuti dvije ključne okol-
nosti. Jedna se odnosi na propisivanje minimalnih 
financijskih pragova za sve naše gradove i općine u 
odnosu na pomoć za stanovanje za svakog pojedinog 
korisnika iste naknade, a koja se određuje u postot-
ku u odnosu na zajamčenu minimalnu naknadu, o 
kojoj će umjesto centara za socijalnu skrb nadalje 
odlučivati prethodno spomenuti Hrvatski zavod za 
socijalni rad. Navedeno samo za sebe ne zvuči kao 
neka značajna novina, osobito za kolegice i kolege 
koje već obavljaju poslove u području socijalne skrbi 
u lokalnim jedinicama, ali dodamo li kako je izričitom 
zakonskom odredbom propisan minimum pomoći 
za stanovanje za sve korisnike zajamčene minimalne 
naknade te kako su za propuštanje istoga propisane 
izdašne prekršajne sankcije, čitavo područje dobiva 
puno ozbiljniju i dublju dimenziju. 

U bitnome, središnja je država izričitom i obvezu-
jućom zakonskom odredbom članka 42. Zakona 
obvezala lokalne jedinice na plaćanje naknade za 
troškove stanovanja u iznosu minimalno 30% zajam-
čene minimalne naknade priznate samcu odnosno 
kućanstvu, dok je propisivanje iznosa osnovice, kako 
smo prethodno već naveli, u isključivoj nadležnosti 
Vlade Republike Hrvatske. Na temelju izvođenja vrlo 
jednostavne matematičke operacije možemo pau-
šalno predvidjeti koliki bi mjesečni trošak naknade 
za pomoć za stanovanje iznosio na uzorku od 100 ili 
1.000 korisnika navedenih naknada, a kad navedeni 
iznos pomnožimo s 12 mjeseci u godini, nije teško 
derivirati zaključak kako je središnja država lokalnoj 
samoupravi nametnula vrlo značajne dodatne fi-
nancijske obveze, što svakako otvara vrlo osjetljivo 
pitanje ustavnosti ovakve zakonodavne intervencije. 
Navedeno osobito jer svako podizanje osnovice od 
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strane izvršne vlasti, točnije Vlade Republike Hrvat-
ske, izravno utječe na dodatno financijsko optereće-
nje apsolutno svih lokalnih proračuna, što je, pored 
već spomenute upitne ustavnosti takvog rješenja, 
svakako potrebno uzeti u obzir prilikom planiranja i 
donošenja lokalnih proračuna. 

Kako ne bi stali samo na financijskom opterećenju 
lokalnih proračuna, novi se Zakon pobrinuo i za 
nametanje dodatnih operativnih obveza često ne-
dostatnim ili preopterećenim administrativnim ka-
pacitetima lokalnih jedinica, što predstavlja drugu 
ključnu okolnost koju smo htjeli istaknuti. Tako su na 
temelju odredbi članka 118. Zakona gradovi i općine 
dužne voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim 
pravima u sustavu socijalne skrbi te o tome sastavlja-
ti i podnositi godišnja izvješća nadležnom Ministar-
stvu, a sve na način koji će tek biti utvrđen jednim 
od 23 pravilnika čije donošenje tek očekujemo. Za 
sada je samo poznato kako će se predmetna izvješća 
dostavljati u elektroničkom obliku u informatičkom 
sustavu u vlasništvu Ministarstva, a tek po donošenju 
podzakonskog akta iz članka 118. Zakona bit će po-
znat opseg i sadržaj svih novih obveza u tom smislu. 

ZAKLJUČNO PROMIŠLJANJE
Uvodno smo se ukratko osvrnuli na dinamiku norma-
tivnih intervencija u predmetnom području te nagla-
sili kako učestalost takvih normativnih intervencija, 
ne sumnjajući ni najmanje u plemenite namjere koje 
stoje u pozadini svake nove zakonske izmjene i do-
pune, u pravilu ne doprinosi stvaranju pravne sigur-
nosti kako za korisnike tako i za sva nadležna tijela u 
sustavu socijalne skrbi.   

Iz perspektive funkcioniranja gradova i općina sva-
kako najznačajnije recentne zakonske izmjene i do-
pune odnose se, valja ponovno naglasiti, na propisi-
vanje dodatnih financijskih i administrativnih obveza 
u području socijalne skrbi. Dodamo li navedenome 
kako će gradovi i općine do 1. siječnja 2023. trebati 
u potpunosti digitalizirati ukupnost svojeg poslova-
nja na temelju nove Uredbe o uredskom poslovanju7, 
poslovi socijalne skrbi u lokalnim jedinicama će u 
vrlo bliskoj budućnosti, nemamo ni najmanje sum-
nje, svakako biti vrlo složeni i izazovni za sve kolegice 
i kolege nadležne za njihovo provođenje. 

Složenost postojećeg sustava socijalne skrbi, prema 
mišljenju autora ovih redaka, proizlazi iz velikog 
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broja različitih naknada i nadležnih tijela koje postoje 
unutar istoga na svim razinama javne vlasti u Repu-
blici Hrvatskoj, ali i iz okolnosti kako je često vrlo teš-
ko, kako u semantičkom i životnom tako i u norma-
tivnom smislu, jasno razgraničiti područje socijalne 
skrbi od drugih upravnih područja u okviru kojih se 
provode brojne mjere socijalne politike. Novi Zakon 
i dalje karakterizira postojanje velikog broja različitih 
naknada i nadležnih tijela koji više ili manje uspješno 
funkcioniraju u vrlo složenom postojećem sustavu 
socijalne skrbi, a vrijeme će pokazati mogu li dodat-
no administrativno opterećenje i potencijalno visoka 
razina informatičke birokratizacije, koje proizlaze iz 
ambiciozno zamišljenih sustava evidentiranja i izvje-
šćivanja, doprinijeti povećanju kvalitete i učinkovito-
sti takvog sustava. U konačnici, kada govorimo o do-
datnoj razni složenosti administracije i birokratizaciji, 
navedimo i okolnost kako zakonodavac nije usmje-
rio svoje djelovanje u smjeru objedinjavanja brojnih 
naknada i nadležnosti, već se, obzirom je predvidio 
osnivanje prethodno spomenute Akademije soci-
jalne skrbi, može zaključiti kako je odlučio prihvati-
ti, učvrstiti i dalje razvijati postojeći sustav socijalne 
skrbi, u svoj raskoši svoje složenosti i nepreglednosti.
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