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1. Marija Labar  

Ovom novom odlukom gubim status zato što 

mi dijete navršava 10 godina,znači ostajem 

bez ikakvih primanja.Ne slažem se što se sve 

to odigralo na prljav i bezobrazan način.Tako 

hladnokrvno oduzeti tolikim ljudima ono što 

im je bilo ponuđeno i što su ostvarili stvarno 

nije u redu. 

Prihvaća se 

2. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Uz sve navedeno, naglašavam nedostatne 

kompenzacijske mjere kad su jaslice u pitanju, 

dakle djeca od 0 do 3 g.koja uopće nisu 

obuhvaćena ovom kompenzacijskom mjerom, 

a ja cu takve djece nakon poroda imati dvoje, 

plus još dvoje vrtićke dobi. Obzirom da se 

mjera RO „revidira“ s 1.5., a ja sam trudna s 

5im djetetom, kako da odem raditi i kako da 

nezaposlena upišem 2 djece u vrtić i 1 u 

jaslice, kad nema mjesta ni za djecu oba 

zaposlena roditelja? 

„Revidiranje“mjere na 1000 kn mjesečno je ne 

samo neizdrživo financijski za buduću 

7eročlanu obitelj, jer moj suprug ima 

ispodprosječnu plaću, nego je i totalno 

ponižavqjuće i degradirajuće. 

Prihvaća se 

 

3. 
Karmela 

Golomeić 
 

Ne pristajem na ikakve promjene. Nama je 

status ponuđen, nismo ga tražile i sad ga 

nemojte ukidati jer s 6-ero djece i 7 dijagnoza 

koje imam me nitko neće zaposliti.  

Prihvaća se 

 



4. Ivana Mihoci  

Ne slažem se sa izmjenama ove odluke, niti 

diranjem u nju jer smatram da smo imali to 

pravo izbora uzeti ono što nam je ponuđeno i 

prema tome prilagodili svojih 15 godina 

života. Znamo da mjesta u vrtićima nema, niti 

će ih biti tako skoro, a da bi dijete upisali u 

vrtić moramo biti zaposleni što znači plaćati 

dadilje za čuvanje djece što sa primanjima 

koje bi imali i da se zaposlimo ne bi bilo ni 

dovoljno. Smatram da je ova odluka o 

revidiranju donesena nepromišljeno i 

bezobzirno te da bi je svakako trebalo 

poništiti. Dizali smo kredite i banke su ih 

davale na osnovi ovog našeg zaključka grada 

Zagreba. 

Prihvaća se 

 

5. 
Andrea 

Maslać Lic 
 

Protivim se naprasnom ukidanju/revidiranju 

mjere Roditelj odgojitelj i ukidanju stečenih 

prava korisnicima! 

Prihvaća se 

 

6. 
Marija 

Pintarić 
 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i 

solidarnosti. 

 

Smatram da je Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)  

donesena na izravnu i značajnu štetu velikog 

broja građana i građanki grada Zagreba, a bez 

značajnije opće dobrobiti grada Zagreb kao 

takvog.  

 

Trenutno je oko 5800 odraslih korisnika te 

mjere, što uključuje 20 000 djece, te na to treba 

dodati i druge članove obitelji korisnika. Time 

dobivamo velik broj oštećenih građana 

ukidanjem prava na korištenje Mjere roditelj 

odgojitelj. Ako jedan član obitelji naglo ostane 

bez primanja, cijela obitelj, odnosno kućanstvo 

osjeća negativne posljedice takvog događaja. 

Naprasnim ukidanjem prava, na tržište rada 

izbacuje se par tisuća prvenstveno žena, ali i 

muškaraca, koji su prisiljeni u kratkom 

vremenskom roku i nakon više godina izbivanja 

sa tržišta, pronaći odgovarajući posao koji će 

osigurati financijsku stabilnost obitelji. 

Ukidanjem prava i zapošljavanjem roditelja, 

oko 6000 tisuća djece vrtićke dobi konkurirati 

će za mjesto u vrtićima, a trenutno već nema 

dovoljno mjesta, niti bi se u narednih par 

Prihvaća se 

 



mjeseci osiguralo (svaka najavljena gradnja 

dječji vrtića se sigurno neće odviti u narednim 

mjesecima).  

Ovakvim ukidanjem odluke, povećavamo broj 

nezaposlenih, povećavamo konkurenciju na 

tržištu rada, dovodimo u nepovoljnu 

financijsku mogućnost mnoge obitelji te 

opterećujemo vrtićki sustav i druge usluge 

grada Zagreba, čime grad sigurno neće 

profitirati.  

Roditelji koji su se odlučili na Mjeru roditelj 

odgojitelj, prilikom potpisivanja ugovora, 

planirali su svoju i budućnost svoje obitelji u 

skladu s ponuđenim uvjetima. Smatram da im 

se stečena prava u skladu s prvotno ponuđenim 

uvjetima nemaju pravo ukidati jer je šteta takve 

odluke značajnija, nego što je značajna ikakva 

trenutna financijska korist za Grad Zagreb. 

Iznimno je žalosno što prvi potezi nove vlasti 

glavnog grada uključuju ukidanje mjera koje 

potiču demografiju i obiteljske vrijednosti, a 

trenutno bilježimo natalitetni pad, što potvrđuju 

i novi podaci popisa stanovništva 2021. godine. 

7. Damir Mihoci  

Odluka o ukidanju ove mjere nam nikako nije 

prihvatljiva. Supruga je uzela status majke 

odgojiteljice jer joj je to bilo ponuđeno, a nakon 

par mjeseci neuspješnog traženja posla odlučila 

je prihvatiti ovu mjeru pa nam se tako i obitelj 

povećala. Imamo petero djece i uživamo u 

svakom trenutku sa njima. Mislim da su dosta 

socijalizirani jer se sa njima radi, idu na 

treninge a na kraju krajeva se i druže i igraju 

međusobno. Obećanja gradonačelnika 

Tomaševića su neostvariva jer svi smo svjesni 

da on to ne može sve realizirati u tako kratkom 

periodu. Vrtići ne rade vikendima, blagdanima 

a niti radnim danom do kasno navečer tako da 

ne znam gdje bi se moja supruga mogla 

zaposliti a da je u okviru vremena vrtića. 

Prilagodili smo način života ovom statusu i 

ostati bez njega bili bi ravno put prema socijali. 

Primljeno na 

znanje 

 

8. 
Anamaria 

Stošić 
 

Primjedbe su da smo postali građani koje svi 

napadaju i vrijeđaju zbog nečeg što nam je bilo 

ponuđeno i mi smo ispunili uvjete i to prihvatili. 

Mjera je kako oni kažu revidirana ali na takav 

način kao da je i ukinuta jer sa 1000kn nitko ne 

može preživjeti, a da bi počeli raditi trebamo 

osigurano mjesto u vrtiću kojeg naravno nema. 

Da bi u vrtiću uopće bili uzeti u obzir moraju 

Prihvaća se 

 



biti oba roditelja zaposlena, a kako da se 

zaposlim ako nemam gdje ostaviti dijete. 

Nadalje zahtjevi za upis u vrtić se predaju u 5 

mjesecu da bi dijete krenulo u vrtić u 9 mjesecu. 

Tko će preživjeti sa 1000kn mjesečno 4 

mjeseca dok se ne dobije mjesto, ako se uopće 

dobije jer su vrtići prenatrpani. Molim da se još 

jednom dobro razmisli i napravi analiza mjere i 

uopće sustava koji nas čeka kad se mjera 

„revidira“ 

9. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Uz sve navedeno, naglašavam nedostatne 

kompenzacijske mjere kad su jaslice u pitanju, 

dakle djeca od 0 do 3 g. uopće nisu uvrštena u 

zbrinjavanje. Moja žena ne može počet raditi 

1.5.jer je trudna s 5im djetetom  niti zbog 

njene nezaposlenosti ne možemo upisati 2 

djece u jaslice i još dvoje u vrtić. 

„Revidiranje“ mjere na 1000 kn mjesečno je ne 

samo neizdrživo financijski za buduću 

7eročlanu obitelj, jer ja  uz to imam 

ispodprosječnu plaću, nego je i totalno 

ponižavajuće i degradirajuće. Moju se obitelj 

tjera da postane socijalni slučaj, umjesto da nas 

se cijeni i stimulira kao višebrojnu jer RH 

bilježi demografski slom. To je nedopustivo, 

stečena prava moraju ostati za dostojanstven 

život mnogobrojnih obitelji. 

Prihvaća se 

 

10. 
Miroslav 

Mostovljanac 
 

Zbog povrede zabrane povratnog 

(retroaktivnog) djelovanja, zbog povrede 

načela zaštite stečenih prava i legitimnih 

očekivanja, te zbog povrede načela 

razmjernosti slažemo se s nacrtom ovog akta. 

Prihvaća se 

 

11. 
Dražen 

Špindler 
 

Ukidanje mjere Roditelj odgojitelj dovelo bi 

veliki broj obitelji i njihove malodobne djece 

na prosjački štap, jer neki od roditelja bi spali 

na jedno primanje zbog nemogućnosti drugog 

supružnika da se zaposli. Jer neki roditelji 

nemaju majke ili bake koje bi mogle  uskočiti 

u čuvanju djece pošto nema dovoljno vrtića da 

se djeca smjeste u njih, a u skoro vrijeme se 

neće uspjeti napraviti drugi vrtići. Stoga 

ukidanje mjere bi ugrozilo egzistenciju nekih 

obitelji.  

Prihvaća se 

 

12. Mara Lukić  

Poštovani kao roditelj odgojitelj našla sam se u 

izuzetno teškoj i neizvjesnoj financijskoj 

situaciji. Stoga vas molim u ime svih roditelja 

da nas u sto kraćem roku izvijestite o promjeni 

vaše odluke koju ste donijeli 9. prosinca 2021. 

godine. Duboko sam iznenađena podrškom 

ove odluke od vladajuće stranke Možemo. 

Iznenađuje me odluka Joška Klisovića, kakva 

Primljeno na 

znanje 

 



je on Socijaldemokratska stranka a ovakav 

prijedlog podržao, duboko sam iznenađenja 

SDP – om! 

13. Iva Lasić  

Podržavam nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja.  

 

Prihvaća se 

 

14. 
Jadranko 

Baturić 
 

Podržavam akt u cijelosti. Suludo je optuživati 

roditelje odgajatelje da žive na tuđoj grbači jer 

njihov trošak je identičan za grad u slučaju da 

imaju i petoro djeca kao onih koji upišu dvoje 

djece u vrtić. Ukoliko upišu troje djece u vrtić 

to građane Zagreba puno više košta nego bilo 

koji roditelj odgajatelj. 

Prihvaća se 

 

15. 
Božidar 

Borojević 
 

Podržavam akt u cijelosti. Suludo je optuživati 

roditelje odgojitelje da žive na gradskom 

proračunu jer njihov trošak je identičan za 

grad u slučaju da imaju i petoro djece kao onih 

koji upišu dvoje djece u vrtić. Ukoliko upišu 

troje djece u vrtić to građane Zagreba puno 

više košta nego bilo koji roditelj odgojitelj. 

Pametnom dosta. 

Prihvaća se 

 

16. Sanda Franc  

Smatram da bi mjeru trebalo ostaviti kakva je s 

time da se napravi novčani cenzus koji se ne 

smije prijeći za dobivanje prava roditelj 

odgojitelj, kao što je u prijedlogu zakona o 

dječjem doplatu. 

Prima se na 

znanje 

 

17. Božena Švigir  
Primjedbi na nacrt ovog akta nemam. Slažem 

se njime u potpunosti. 

Prihvaća se 

 

18. 
Ivanka 

Filipović 
 

Predlažem da mjera „roditelj odgajatelj“ 

ostane ista 

Prima se na 

znanje 

 

19. 
Gordana 

Rusak 
 

Podržavam ovaj prijedlog Odluke o stavljanju 

izvan snage izmijenjene Odluke. Smatram da 

će ušteda od 1.77% proračuna biti i manja ili je 

uopće neće biti ako se u obzir uzme činjenica 

da Grad   subvencionira ekonomsku cijenu 

boravka djece u vrtićima koja iznosi 1900 kn 

do 92% (do 1750 kn) po djetetu. S druge 

strane, ova izmijenjena odluka mogla bi 

donijeti štete Gradu Zagrebu zbog tužbi koje 

su podignute zbog kršena legitimno donesenih 

odluka i akata koji se retroaktivno stavljaju 

van snage.  

Prihvaća se 

 

20. 

Nevenka 

Vukmanić 

Brenko 

 

Nemam primjedbi na Nacrt prijedloga odluke 

o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 

29/21). 

Prihvaća se 

 



21. Sonja Mlinac  

Popis stanovništva RH stvarni je pokazatelj 

Katastrofe u našem društvu. Ukidanjem statusa 

RO Svjesno ulazite u još jednu katastrofu i 

uništavanje grada Zagreba. Oduzimanjem 

stečenih prava kršite zakone, uništavate 

obitelji, dovodite ih na stup srama. Uništavate 

ono što je naj svetije, obitelj i djeca. Nemate 

rješenja, gurate nas u propast. Pozivam Vas da 

otvorite oči i na rebalansu proračuna podržite 

Roditelje Odgojitelje. Zadržimo ljude u 

Zagrebu. 

Prihvaća se 

 

22. Marija Žalac  

Oduzimanjem stečenih prava kršite zakone i 

uništavate domove tih obitelji koji su stekli to 

pravo i sve što su si isplanirali kako i što će 

dalje podizali su si kredite da si naprave nešto 

kupe ili obnove. Samim time što mislite ukinut 

status ljude tjerate van Zagreba ovako i onako 

nas se stanovništvo nas se duplo smanjilo jer 

su ljudi otišli raditi u druge države naravno 

otišli su za kruhom jer vide da u Zagrebu tj.u 

Hrvatskoj se ne može lako naći ili dobiti 

posao. Samim time vas pozivamo da podržite 

roditelje odgojitelje da zadrže svoja stečena 

prava. 

Prihvaća se 

 

23. Andrea Šebek  

Slažem se  s  Nacrtom prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Nisu ukalkulirani troškovi svakog pojedinog 

djeteta u dječjem vrtiću i drugi troškovi 

povezani s tim. Oko 6.000 vrtićke dobi i EU 

pedagoški standardi. 

Prihvaća se 

 

24. 
Viktorio 

Videc 
 

Nama je mjera izuzetno puno pomogla 

prilikom odgoja djece jer smo oboje zaposleni 

u privatnom sektoru te nam je bilo teško 

uskladiti poslovne obaveze i odgoj djece. 

Pogotovo u slučaju dječjih bolesti kad 1 

roditelj mora ostati kod kuće, zatim stizanje po 

djecu u vrtić, usklađivanje godišnjih odmora i 

sl.  Uz ovu mjeru možda bi imali i četvrto 

dijete, ali bez mjere sigurno nećemo jer bi nam 

to bilo previše stresno.  Kad imaš barem jedno 

sigurno primanje i majku koja se u svakom 

trenutku brine za djecu i obitelj puno se lakše 

odlučiti za dijete. Smatramo da se mjera ne bi 

smjela ukinuti sve dok se na razini države ne 

osmisli sveobuhvatna i dugoročna 

demografska politika koja će biti poticajna za 

mlade obitelji koje žele imati djecu i ostati 

živjeti u Hrvatskoj.  Uvođenje pa ukidanje je 

najgora moguća poruka mladim obiteljima jer 

Prihvaća se 

 



im se na taj način poručuje da su nebitni i da 

služe kao pijuni u političkim igrama moćnika. 

Zbog svega toga podržavam ovaj prijedlog 

kako sam i naveo. 

25. Zdenka Ninić  

Status majke odgajateljice uveden je u pravni 

sustav Republike Hrvatske Zakonom o radu, 

NN 38/1995., (Saborska sjednica 17.5.1995.) s 

početkom primjene od 1. siječnja 1996. 

godine. 

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, NN 

17/2001, od 2.3.2001.  ovo pravo priznaje se i 

ocu pa jedan od roditelja ima pravo na status 

roditelja odgajatelja.  

U Slijedećoj izmjeni Zakona o radu ovaj 

članak je izbrisan. 

Bivši gradonačelnik, g.  Milan Bandić uvodi 

ovaj institut Odlukom Skupštine Grada 

Zagreba 2016. godine. 

Tom odlukom iz 2016. majke odgajateljice 

imaju stečena prava (nastaju na temelju 

Odluke nadležnog tijela, a Skupština Grada 

Zagreba je uistinu nadležno tijelo). 

Bivši gradonačelnik, uz ovu zasigurno najbolju 

demografsku  mjeru, uvodi i druge kao što je 

novčana pomoć za opremu novorođenog 

djeteta, koja je sada bitno smanjene u 

iznosima, posebice za rođenje trećeg djeteta, 

uvodi besplatne udžbenike za srednje škole ( 

država financira udžbenike za osnovne škole), 

dodjeljuje stipendije za srednje i 

visokoškolsko obrazovanje, magisterije i 

doktorande. 

Uvodi niz obiteljskih mjera za samohrane 

roditelje i siromašne obitelji, od besplatnih i 

povoljnijih cijena vrtića do školskih obroka. 

Demografske i obiteljske politike iznimno su 

skupe. Grad Zagreb pružao je podrška svim 

roditeljima (onima u braku, kohabitaciji ili 

samohranima, zaposlenima, studentima i 

nezaposlenima), adekvatne financijske 

naknade tijekom cijelog djetetova odrastanja, 

jeftine i ravnomjerno rasprostranjene usluge 

poput vrtića i jaslica.  

Sigurnost i stabilnost mjera kroz dugi 

vremenski period je temelj funkcioniranja 

dobre populacijske i demografske politike. 

Provedba svakog od tih načela mjeri se u 

stotinama milijuna eura i ne postoji način da 

ona bude jeftina kao što ne postoji način da 

jeftino bude - dijete. 

Prihvaća se 

 



Upravo zadnji rezultati popisa stanovništva to 

pokazuju te je Grad Zagreb jedan rijetkih u 

Hrvatskoj s prirodnim prirastom stanovništva, 

zasigurno zahvaljujući dobrim demografskim 

ali i obiteljskim mjerama. 

 

Čudi uistinu da sadašnji gradonačelnik ne 

prepoznaje demografsku katastrofu i ne 

iskoristi primjer Grada Zagreba i sa svojim se 

Klubom zastupnika u Hrvatskome saboru ne 

izbori za uvođenje instituta majke 

odgajateljice na području cijele Republike 

Hrvatske, kao i predlaganjem ostalih mjera 

koje Gradu Zagrebu donose pozitivni prirast 

stanovništva. 

26. 
Angelina 

Pataran 
 

Poštovani, zovem se Angelina Pataran. 

Rođena sam 27.06.1968 godine. Imam troje 

djece, od kojih najstarija Anamarija studira 

psihologiju na Filozofskom fakultetu, Iva je 

prvi razred srednje škole za medicinske sestre, 

a Sara ide u četvrti razred osnovne škole. 

Korisnik sam mjere od 2016. godine, tj. otkad 

su mi ponudili rješenje. Uz muževu plaću, ova 

naknada nam puno znači te mojoj djeci 

omogućuje daljnje školovanje. Najstarija kći 

prolazi s 5.0, a ja mislim da to nije mala stvar. 

Naša djeca će ostati u Zagrebu, zaposliti se i 

doprinositi ovom gradu jer žele tu ostati. 

Dvadeset godina živimo u podstanarskom 

stanu, a kako smo već u godinama te je muž 

invalid 60% na donje ekstremitete, ovo 

ukidanje nam je šok - tim više što imamo 

kredit i još kojekakva dugovanja prema 

bankama. Jako teško se nosim s time jer imam 

53 godine, što nije baš privlačno 

poslodavcima, pa mi još dodatno stvara brige 

kako i gdje naći posao. Trenutno ne vidim 

izlaz iz ove situacije te se nadam da ćete 

uvažiti i nećete ostati ravnodušni na ove naše 

vapaje. Nadam se da moja djeca neće morati 

napustiti ovaj grad, možda i državu te svoje 

školovanje. Mislim da to ni vama nije cilj. 

Naša su djeca budućnost ovog grada, 

budućnost države Hrvatske, zar ne? 

Prihvaća se 

 

27. 
Karla 

Kobelščak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije 

,nemogućnost upisa u vrtiće, pogotovo jer su 

već sada mjesta u vrtićima prenapučena 

dozvoljenim brojem djece po grupama 

Prihvaća se 

 



Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

28. Anita Ljubić  

Nemam primjedbi , slažem se sa predloženim 

nacrtom akta i smatram da trebamo zadržati 

postojeća prava. 

Prihvaća se 

 

29. Ivona Prlić  

Primjedbe na ukidanje postojećim korisnicima. 

Prijedlog da se mjera ostavi svim korisnicima, 

ukoliko je nemoguće zbog troškova da se 

ostavi do 8god djeteta umjesto do 15. 

Prima se na 

znanje 

30. Ivana Frigan  

Vraćanje stečenih prava za majke odgajateljice 

i poništavanje trenutne gradske skupstine. 

Ostavljanje stecenih prava za stare korisnike 

mjere roditelji Odgajatelji i prihvaćanje novih 

korisnika za status mjere roditelji Odgajatelji. 

Prihvaća se 

 

31. 
Tanja 

Mahenić 
 

Popis stanovništva RH stvarni je pokazatelj 

Katastrofe u našem društvu. Ukidanjem statusa 

RO Svjesno ulazite u još jednu katastrofu i 

uništavanje grada Zagreba. Oduzimanjem 

stečenih prava kršite zakone, uništavate 

obitelji, dovodite ih na stup srama. Uništavate 

ono što je naj svetije, obitelj i djeca. Nemate 

rješenja, gurate nas u propast. Pozivam Vas da 

otvorite oči i na rebalansu proračuna podržite 

Roditelje Odgojitelje. Zadržimo ljude u 

Zagrebu. 

Prihvaća se 

 

32. Ana Križanić  

Mislim da je ova demografska mjera dala 

dobre rezultate i da se nikako nije smjelo 

ukidati tj. revidirati. Broj trećerođene djece se 

povećao, a ovim nastupom će samo ljudi biti 

prisiljeni napustiti našu domovinu. Djeca su 

dovoljno socijalizirana i zadovoljna u okolini 

svog doma. 

Prihvaća se 

 

33. 
Nenad 

Predovan 
 

Mjera Roditelj odgojitelj treba se i dalje 

provoditi pod istim uvjetima kao do sada. Ne 

treba dirati u stečena prava jednostranom 

odlukom. 

Promjena koju je inicirao gradonačelnik 

Tomašević trebala bi se primjenjivati od 1. 

svibnja 2022. ne samo što korisnike te mjere 

(njih 5.800) pretvara u građane drugog reda i 

vrlo je dvojbena u zakonskom smislu, već je i 

potpuna suprotnost od aktualnog hrvatskog 

trenutka u kojemu svjedočimo kolapsu broja 

stanovnika u našoj Domovini. Mjera roditelj 

odgojitelj davala mjerljive i vrlo dobre 

rezultate. 

Mjeru treba vratiti u izvorni oblik kako su 

supotpisali korisnici i Grad Zagreb.   

Prihvaća se 

 



34. 
Anamarija 

Ivančević 
 

Oduzimanjem stečenih prava roditeljima 

odgojiteljima neshvatljiv je čin novog 

gradonačelnika Grada Zagreba. Novim 

popisom stanovništva utvrđeno je da nas je sve 

manje, no u Gradu Zagrebu to ipak nije tako 

što dovodi do zaključka da je ovakva mjera 

kakva je bila itekako opravdana. Unesrećiti 

5800 obitelji baš i nije mala stvar, a košta nas 

svega 1,77% proračuna Grada Zagreba što je 

zanemarivo. Svatko od nas odvaja puno više 

za manje bitne stvari, a ova mjera ne šteti 

nikome, dapače polučila je dobrim rezultatima. 

Svako dijete ima pravo na bezbrižno 

djetinjstvo. Podupirem prijedlog. 

Prihvaća se 

 

35. Nebojša Bulka  

Želim da se Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja stavi 

izvan snage obzirom me ista kao pravnika 

zaprepašćuje jer je razvidno da se radi o 

nezakonitoj i protuustavnoj Odluci. U Ustavu 

RH je jasno navedeno da je obitelj pod  

osobitom zaštitom države, a iščitavajući ZLPR 

jasno je da se tom Odlukom zadire u stečena 

prava koja su priznata majkama 

odgojiteljicama u upravnom postupku koje su 

posebna ranjiva skupina te se im ta prava ne 

mogu općim aktom naprasno ukinuti.  Također 

ista je u suprotnosti sa Statutom Grada 

Zagreba koji kaže da Opći akti Skupštine ne 

mogu imati povratan učinak.   

Prihvaća se 

 

36. 
Biljana 

Mandić Gusić 
 

U potpunosti se slažem da treba staviti izvan 

snage odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. Taj drzak i 

nepromišljen čin našeg gradonačelnika nema 

veze sa razumom. Majka sam troje djece i 

treće dijete sam mogla roditi imajući neku 

financijsku sigurnost koju mi je pružio grad 

Zagreb. Nadam se da će ova odluka biti 

poništena. 

Prima se na 

znanje  

37. Marina Beljo  

Majka sam troje djece, suprug i ja smo osjetili 

neku vrstu sigurnosti ulaskom u ovu mjeru. 

Smatram da u ovo vrijeme pandemije i 

svakodnevnih poskupljena nije realno nekoga 

tako izigrati. Naravno da se slažem da treba 

staviti izvan snage ovu novu odluku te nam 

vratiti naša stečena prava. 

Prihvaća se 

 

38. 
Katarina 

Krkanić 
 

Mjera nije detaljno sagledana iz svih kutova. 

Nego samo iz kuta proračuna. Tj. Gleda se 

kako bi u blagajni bilo više novaca. Ne 

razmišljajući o tome da stvarno trebamo djecu 

kako bi se kao grad država mogli razvijati. Što 

po ovoj odluci nije vidljivo. Ovom odlukom 

Prihvaća se 

 



djecu se sa roditeljima gura u ralje tuđe 

države. U neku novu državu koja brine o tome 

djetetu. Jer zna da će jednog dana imati korist 

od tog djeteta. A sramotni iznos na koji su 

spustili. Nije dostatan da se pokriju osnovne 

režije. A kamoli djeci priušti ono što su do 

sada imali( izvan nastavne aktivnosti, dodatne 

sate). Vrtići su krcati, zanima me gdje misle 

staviti svu djecu? I ako dođe do alternative 

poput prostora mjesnih domova tko će tu djecu 

odgajati? Dobro znamo da i postojeći vrtići 

žude za školovanim odgojiteljem po skupini . 

Molim, apeliram da se kao takva odluka stavi 

izvan snage. 

39. Blaško Beljo  

Smatram da se nije smjelo dirati u ovu 

demografsku mjeru. Roditelji su uzeli ono što 

im je bilo ponuđeno, dizali kredite na osnovi 

tog rješenja ili zaključka. Sam popis 

stanovništva pokazuje koliko nam je ova mjera 

potrebna. 

Prihvaća se 

 

40. Jacinta Pušić  

U potpunosti se ne slažem sa takozvanim 

revidiranjem mjere roditelj odgojitelj. Majka 

sam četvero djece. Status sam uzrela sa trećim 

djetetom a na četvrto koje sam rodila u statusu 

nisam niti prebacivala. Gdje da se zaposlim sa 

četvero male djece i bez mjesta u vrtiću 

stvarno ne bih znala.Ovo je bio jedan jako 

bezdušan čin. 

Prihvaća se 

 

41. 
Andrijana 

Mijačević 
 

Kada sam na kućna vrata primila poziv od 

pokojnog gradonačelnika Milana Bandića 

nisam znala što misliti ali mjera mi se kao 

prikazana nije činila loša i rekli su nam da se 

postojeći korisnici neće smjeti dirati. Tako 

sam rodila željeno treće dijete, misleći kako ću 

biti financijski sigurnija bar prvih par godina 

ali eto došlo je zlo i sve uništilo. Što bi trebali 

sa 1000 kn mjesečno meni stvarno nije jasno. 

Naravno da želim da se nova odluka stavi 

izvan snage. 

Prihvaća se 

 

42. 
Aleksandra 

Klepac 
 

Ovaj status mi puno znaci. Imam troje djece i 

stalno sam trebala popodne raditi, te teško se 

snalazila sa čuvanjem djece. Znamo da vrtići 

ne rade do 22 h kao neki trgovački centri a isto 

tako niti vikendom i praznikom. Dok 

dočekamo ta mjesta u vrtićima našoj djeci više 

neće trebati. Ostvarili smo ovu mjeru i ne bi je 

nitko trebao dirati. 

Prihvaća se 

 

43. 
Dajana 

Mijačević 
 

Ovakav direktan udar na nas roditelje i djecu 

je stvarno bezdušan i okrutan potez našeg 

gradonačelnika. Lažna predizborna i sadašnja 

Prima se na 

znanje 

 



obećanja bez trzaja na licu. Ako se ne vrate 

naša stečena prava, možemo samo na socijalu. 

44. Vesna Antić  

Mnogi od nas su svoje poslove ostavili, neki 

su i imali veća primanja od ovih u mjeri,da bi 

mogli biti sa svojom obitelji. Kako se sada pa 

skoro preko noći se vratiti i gdje? Ovo je doba 

pandemije, ljudi dobivaju otkaze a ne da će 

netko primiti majku sa 3,4,5 djece. Molim Vas 

da se poništi ova nova odluka o revidiranju 

mjere. 

Prihvaća se 

 

45. 
Marija 

Bogdanović 
 

Željela bi da se uspije skinuti ova nova odluka 

sa snage, da možemo u miru nastaviti živjeti. 

Učinjena nam je velika nepravda i osjećamo se 

jako izigrano. Svoje živote smo prilagodili 

ovoj mjeri a sada sve pada u vodu. 

Prihvaća se 

 

46. Zoran Grosl  
Tražimo mjeru roditelj odgajatelj ostaviti na 

snazi u izvornom obliku. 

Prihvaća se 

 

47. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam predloženi nacrt jer dječji vrtići u 

Gradu Zagrebu nemaju dovoljno smještajnih 

kapaciteta za ukupan broj djece predškolske 

dobi i ne postoji drugo alternativno rješenje. 

 

Prihvaća se 

 

48. 
Marija 

Žmegač 
 

Slažem se da su narušene naša stečena prava te 

ovom ishitrenom, nepromišljenom odlukom 

koja je donesena „analizom» neadekvatnog i 

nestručnog kadra. Ukidanje ove odluke dovodi 

do ugroze 6000 obitelji. 

Prima se na 

znanje 

 

49.  
Dubravka 

Rašić 
 

Slažem se s navedenim. 

 

Prihvaća se 

 

50. Ana Bradarić  

Ponistavanjem trenutne odluke gradske 

skupstine o statusu roditelja odgojitelja, zbog 

bacanje visebrojni obotelji na rub egzistecije a 

i sami time na zabrinutus roditelja di s dijecom 

kad mjesta u vrticima nema a samim time 

nema ni  mjesta u boravcima za djecu koja do 

3 ,4 razreda ne mogu biti sama. pisem u ime 

svih clanova obitelji, smatram da ponistenje 

trenutne odluke gradske skupštine o statusu 

roditelja odgojitelja nije dobra odluka jer ljudi 

su po tome i svoj život odredili. Roditelji su 

zabrinuti i za vrtice i kud upisati svu djecu kad 

se zna da mjesta u vrticima nema.Tako i za 

boravak u skoli kako upisati dijete u boravak 

ako roditelj nema stalno zaposlenje i u nekim 

Prihvaća se 

 



skolama nema ni mjesta za upisati djecu jer 

prednost imaju roditelji koji rade. 

Vraćanje stečenih prava  postojećim 

korisnicima a isto tako potaknete  nasu ljepu 

Hrvatsku da se to odrzi i na drzavnoj  razini za 

sve koji zele bit s svojom dijecom. 

51. 
Svjetlana 

Šipura 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja, zbog 

tog sto ce moja i brojne druge obitelji koje 

koriste mjeru biti na rubu egzistencije. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima, vraćanje mogućnosti ponovnih 

korisnika uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

52. Tihana Pakrac  

Uz sve navedeno, naglašavam nedostatne 

kompenzacijske mjere kad su jaslice u pitanju, 

dakle djeca od 0 do 3 g. uopće nisu uvrštena u 

zbrinjavanje. Moja žena ne može počet radit 

1.5.jer je trudna s 5im djetetom  niti zbog 

njene nezaposlenosti ne možemo upisati 2 

djece u jaslice i još dvoje u vrtić. 

„Revidiranje “mjere na 1000 kn mjesečno je 

ne samo neizdrživo financijski za buduću 

7eročlanu obitelj, jer ja  uz to imam 

ispodprosječnu plaću, nego je i totalno 

ponižavajuće i degradirajuće. Moju se obitelj 

tjera da postane socijalni slučaj, umjesto da 

nas se cijeni i stimulira kao višebrojnu jer RH 

bilježi demografski slom. To je nedopustivo, 

stečena prava moraju ostati za dostojanstven 

život mnogobrojnih obitelji. 

Prihvaća se 

 

53. 
Valentina 

Revalj 
 

Ponistavanjem trenutne odluke gradske 

skupstine o statusu roditelja odgojitelja, zbog 

bacanje visebrojni obotelji na rub egzistecije a 

i sami time  na zabrinutust roditelja di s 

dijecom kad mjesta u vrticima nema a samim 

time nema ni  mjesta u boravcima za djecu 

koja do 3 ,4 razreda nemogu biti sama. pisem 

u ime svih clanova obitelji, smatram da 

ponistenje odluke gradske skupštine o statusu 

roditelja odgojitelja nije dobra odluka jer ljudi 

su po tome i svoj život odredili. Roditelji su 

zabrinuti i za vrtice i kud upisati svu djecu kad 

se zna da mjesta u vrticima nema. Tako i za 

boravak u skoli kako upisati dijete u boravak 

ako roditelj nema stalno zaposlenje i u nekim 

skolama nema ni mjesta za upisati djecu jer 

prednost imaju roditelji koji rade. 

Prihvaća se 

 

54. 
Lucija 

Topolovec 
 

Izgleda da u Gradu Zagrebu više nije bitan 

čovjek, više nije bitan građanin, više nisu bitni 

majke i očevi, više nisu bitni mladi, a ni 

stari… u Gradu Zagrebu su samo postale bitne 

Prihvaća se 

 



brojke i postotci. Ono što ga je zapravo činilo 

okosnicom i srcem RH, naš glavni grad gubi, a 

to je ljubav prema ljudima i socijalni moment. 

U 19. stoljeću žene su dobile svoje pravo 

glasa. Hrvatice su ga dobile 1881. tj.1945. 

Zbog čega im se sad pravo da biraju biti majke 

oduzima i otežava? 

Stoga podržavam ovu inicijativu. 

55. 
Ana Katarina 

Lastovec 
 

Javljam se u ovom savjetovanju jer sam 

izuzetno nezadovoljna situacijom koju je 

stvorio naš novi gradonačelnik. Smatram da 

nije smio mijenjati tj revidirati ovu 

demografsku mjeru i da svakako novu odluku 

treba staviti izvan snage. 

Prihvaća se 

 

56. 
Nevenko 

Zagorac 
 

Nisam korisnik mjere roditelj odgajatelj ali se 

ne slažem sa donesenom odlukom da se 

primanja smanje na 1000 kn mjesečno. Majke 

i očevi su stekli ta prava i uzeli ono što im je 

bilo ponuđeno. Kuda sve ovo vodi, bas me 

zanima, ali se nadam da će nepravda biti 

ispravljena! 

Prihvaća se 

 

57. 
Nikola 

Lastavec 
 

Slažem se sa stavljanjem odluke iznad snage 

jer smatram da je donesena bez detaljne 

analize i zato što si je gradonačelnik 

Tomašević zamislio da bi to tako moglo biti. 

Totalno hladno ne razmišljajući kako će biti 

roditeljima i tolikoj djeci. 

Prihvaća se 

 

58. 
Karmela 

Zagorc 
 

Definitivno se slažem sa djelom da je grad 

Zagreb prvo trebao ponuditi tim roditeljima 

kompenzacijske mjere u kojima bi sami 

odlučili dali će izaći iz mjere ili ne. Ovako su 

stavljeni pred gotov čin i oni koji se ne mogu 

snaći, a vjerujem da je takvih mnogo, 

pogotovo u ovim teškim vremenima, mogu 

postati samo socijalni slučajevi što je opet na 

teret države. 

Prihvaća se 

 

59. 
Snježana 

Pudić 
 

Status roditelja odgojitelja sam uzela 2018.g. 

jer sam smatrala da se tako mogu posvetiti 

svojoj obitelji u potpunosti. Iz neke sigurnosti 

smo izbačeni na cestu i ne znam uopće kako bi 

opisala taj čin. Što se tiče vrtića, ne vjerujem 

da mogu biti izgrađeni do kraja godine a 

pogotovo se ne može naći mjesta u petom 

mjesecu za toliku djecu. Mislim da bi trebalo 

novu odluku staviti izvan snage i nas stare 

korisnike pustiti na miru. 

Prihvaća se 

 

60. Slavko Kojić  

Stranka rada i solidarnosti vrlo se decidirano i 

jasno izjasnila protiv ukidanja, odnosno 

revidiranja Mjere roditelj odgojitelj kako ju je 

platforma Možemo! pripremila kroz nemuštu, 

nestručnu i površnu analizu, a potom ju je uz 

Prihvaća se 

 



pomoć svojega pasivnog i vazalskog 

koalicijskog partnera SDP-ea, izglasala na 

sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba od 

9. prosinca 2021. 

Stranka rada i solidarnosti je prije donošenja 

odluke poduzela i konkretne i simbolične 

poteze da upozori na sumnjivu pravnu 

utemeljenost, ali prije svega štetnost odluke 

kojom se naprasno ukidaju stečena prava 

roditelja odgojitelja i grubo baca najveći broj 

korisnike mjere u tešku i neodrživu životnu 

situaciju. 

Konkretno smo kao Stranka rada i solidarnosti 

djelovali kroz konferencije za novinare na koje 

smo dovodili i poznate hrvatske demografe, 

potom kroz vrlo jasan i konkretan amandman 

na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 

2022. kojim smo osigurali sredstva za 

nastavak provođenja Mjere roditelj odgojitelj, 

a zatim smo javnim stranačkim porukama 

pozivali da se ne diraju stečena prava i da se 

otvori prostor za pripremu ozbiljne i uključive 

rasprave o uočenim slabostima u provedbi te 

mjere. Takav pristup rezultiralo bi njenim 

racionalnijim i boljim efektima provedbe. 

Uz konkretno operativno djelovanje, 

sudjelovali smo i na simboličnoj razini, ali 

otvoreno i jasno, na svim prosvjednima protiv 

ukidanje Mjere roditelj odgojitelj održavanim 

pred uredom gradonačelnika Tomaševića na 

Trgu Stjepana Radića. 

Isto tako, Stranka rada i solidarnosti daje 

potporu i pridružuje se svim aktualnim 

oblicima javnog zahtjeva udruga, građanskih 

inicijativa i pojedinaca da pravosudna tijela 

Republike Hrvatske i nadležna ministarstva 

ocijene zakonitost politički slijepe, a formalno 

pravno vrlo upitne zakonitosti donošenja 

odluke o ukidanju Mjere roditelj odgojitelj. 

Stranka rada i solidarnosti će i dalje političkim 

sredstvima i djelovanjem u Gradskoj skupštini 

Grada Zagreba vršiti pritisak da se povuče 

odluka o ukidanju Mjere roditelj odgojitelj, a 

ovom prigodom pozivamo članove Stranke 

rada i solidarnosti, stručnu javnost i građane da 

se aktivno i na načine koji su im dostupni 

uključe u sve oblike djelovanja u afirmaciji 

dobrih zasada Mjere roditelj odgojitelj. 

Isto tako, pozivamo gradonačelnika 

Tomaševića da vezano za Mjeru roditelj 

odgojitelj ne odstupa od svoji predizbornih 



obećanja na kojima je prikupljao glasove od 

glasača koje sada ostavlja na cjedilu i ledenoj 

vjetrometini neizvjesnih obiteljskih i osobnih 

sudbina, već da se drži zakona i svojih 

predizbornih obećanja. 

Tako i upravo objavljeni popis stanovništva u 

2021. potvrđuje viziju i ispravan put kojim je 

dosadašnja gradska uprava Grada Zagreba, na 

čelu s pokojnim Gradonačelnikom i 

predsjednikom Stranke rada i solidarnosti 

uvođenjem potvrđeno opravdane Mjere 

roditelj odgojitelj koja je polučila pozitivne 

demografske rezultate i može, uz razumljive 

korekcije biti putokaz i na nacionalnoj razini. 

Tome u prilog govore i statistički podaci po 

kojima je u Gradu Zagrebu u posljednjih deset 

godina zabilježen najmanji postotak pada broja 

stanovnika od svega 2,54%! 

Od 1991. je izgubila 895.736 stanovnika, 

skoro cijeli Zagreb. U zadnjih deset godina, tj. 

od prošlog popisa stanovništva, koji je održan 

2011., izgubljeno je 396.360 stanovnika, 

gotovo 10%. 

Hrvatski demografi Anđelko Akrap, Marin 

Strmota, Stjepan Šterc kao i akademkinja  

Alica Wertheimer Baletić, godinama već 

upozoravaju na loše demografske trendove, a 

rezultate popisa stanovništava su komentirali 

navodeći kako je ovo bilo i za očekivati. 

Pritom upozoravaju na teške posljedice koje 

možemo očekivati s padom broja stanovnika 

kao što su urušavanje mirovinskog, 

zdravstvenog i obrazovnog sustava. 

"Sve je to očekivano i treba voditi računa o 

tome da su to još uvijek prvi rezultati. Kad se 

objave potpuni rezultati, oni će pokazati pravo 

stanje, a možemo očekivati još i manji broj 

stanovnika od ovog. Više ih ne možemo imati 

s obzirom na dugogodišnje prirodno 

smanjenje, imamo više umrlih nego rođenih, a 

i ogroman val iseljavanja", kazao je Anđelko 

Akrap. 

Ključna je informacija, kaže, to što stariji 

ostaju, a mladi iseljavaju.  

"To znači da izostaje ekonomski razvoj na 

velikom prostoru u Hrvatskoj, to je važno 

uočiti. Pouka iza svega toga je da je potrebna 

demografska politika ili populacijska, koja je 

dio ukupne razvojne politike. Potrebno je 

donijeti niz mjera, s tim da tu društvo kao 

cjelina mora postati svjesno da treba ulagati u 



ljude koji će raditi i puniti mirovinske 

fondove. Netko mora raditi", istaknuo je 

Akrap. 

 

"Pod hitno se mora oblikovati svijest društva 

da je populacijska politika prioritet i da je to 

najkritičniji segment dugoročnog razvoja 

zemlje. Ulazimo u demografski najstarije 

nacije, to će za posljedice imati utjecaj na 

gospodarski, zdravstveni, mirovinski i 

obrazovni sustav", rekao je još. 

Strmota, pak, kaže kako je najveći problem 

dobna struktura. "Problem nisu brojke 

stanovnika ni nacionalne strukture, problem je 

ekonomske naravi, gospodarskog, 

mirovinskog i sustava socijalne zaštite", rekao 

je Strmota. 

To objašnjava riječima da samim time što 

imamo više starih stanovnika, automatski 

imamo i lošiji mirovinski sustav jer manje 

ljudi uplaćuje u mirovinske fondove, s 

obzirom na to da je manje radnog 

stanovništva, a isto tako i lošiji zdravstveni 

sustav, ako uzmemo u obzir da ga stariji 

stanovnici više koriste nego mlađi, kojih je 

manje. 

61. Jurica Mišić  

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgajatelja Gradska skupština Grada Zagreba 

na 6. sjednici 9. prosinca 2021. Smatram da se 

ukidanjem tj. revidiranjem mjere roditelj 

odgajatelj grubo i bezobzirno umanjena 

stečena prava korisnika Mjere roditelj 

odgajatelj. Mišljenja sam da je mjera 

revidirana a da nije dovoljno analizirana, bez 

znanstvene i stručne ekspertize. Korisnici 

mjere su se pod jasno definiranim uvjetima 

uključivali u mjeru i prema njoj planirali život. 

Veliki problem za korisnike mjere 

predstavljaju vrtići. Naime roditelj se ne može 

zaposliti ukoliko nije zabrinuo dijete a grad 

Zagreb ne može osigurati toliko smještajnih 

kapaciteta kao ni toliko odgajatelja i stručnog 

osoblja. Na taj način korisnici mjere ostaju bez 

primanja i ugrožena im je egzistencija. Stoga 

predlažem stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja ( Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21). 

Prihvaća se 

 



62.  Ana Belak  

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja podržavam u 

potpunosti. Ishitrenim odlukama, neistraženom 

problematikom spomenute demografske mjere 

i donošenjem nestručnih izračuna, kreirana je 

potpuno i namjerno  pogrešna percepcija o 

učinkovitosti  koju je ova mjera na kraju i 

pokazala. 

Predlažem da postojeći korisnici nastave 

koristiti mjeru sve dok ispunjavaju uvjete koji 

su im navedeni u njihovim pravomoćnim 

rješenjima. Temeljita analiza je svakako 

dobrodošla, ali od strane stručnjaka, a ne od 

kvazi znalaca, kojima se mjera, eto, ne sviđa. 

Svakako treba krenuti u izgradnju vrtića i 

zapošljavanje kadrova, ali sve najavljivano 

neće biti ni približno dovoljno za svu djecu i 

roditelje koja će 01.05. postati žrtve loših, 

ishitrenih, pristranih i sebičnih odluka. 

Prihvaća se 

 

63. 
Ljubica 

Glasnović 
 

Status sam uzela kada sam imala troje djece, a 

u statusu sam rodila još dvoje. Imala sam 

financijsku sigurnost i uvijek im bila na 

raspolaganju. Nakon izglasane nove Odluke o 

revidiranju mjere roditelj odgajatelj strah i 

neizvjesnost se uvukla u naš dom. Tko će me 

primiti u doba pandemije sa petero djece i 

gdje? Kome da ostavim svoju djecu? Naravno 

nadam se kao i ostali da će ta nova odluka biti 

poništena ili stavljena izvan snage. 

Prihvaća se 

 

64. 
Mario 

Lukunić 
 

Ne slažem se sa ovom novom odlukom o 

revidiranju mjere jer će toliko ljudi imati 

smanjena primanja a dosta njih i ostati bez 

svega. Pravo na to su ostvarili sa trećerođenim 

djetetom i sada to pravo nestaje!?Svi znamo da 

novaca ima i da nije problem u tome nego u 

našem novom gradonačelniku! 

Prima se na 

znanje 

 

65. Ana Kostiha  

Pošto sam invalid(100 %) , nagluhost od 2016 

g. koristim mjeru roditelj odgojitelj. Imam 

troje djece i zanima me gdje da se zaposlim sa 

svojim oštećenjem? Od kada je gradonačelnik 

došao na vlast slušamo samo laži i lažna 

obećanja, a sada je došlo do toga da se pitamo 

što ćemo djeci dati jesti! Zanima me koji će to 

vrtić biti sagrađen do 5 mj. Ili nađeni 

kapaciteti za toliko djece. Nadam se da ova 

odluka neće opstati. 

Prima se na 

znanje 

 

66. Iva Doko  

Duboko sam razočarana situacijom koja se 

razvijala zadnja dva mjeseca. Sramota je da 

žene uopće moraju sa djecom izlaziti na ulicu i 

prosvjedovati. To je stvarno dno dna. Imam 

Prima se na 

znanje 

 



troje djece a u statusu sam od 2016.g. 

Najmlađe dijete mi puni 7 g. i kreće u prvi 

razred. Tako da više neću imati primanja. 

Ljudi odlaze iz naše države upravo zbog 

takvih postupaka i mislim da će nastaviti 

odlaziti ako se nešto ne promjeni. Izigrani smo 

skroz na skroz. 

67. Ratko Maričić  

Prijedlog za stavljanje izvan snage predmetne 

Odluke je argumentiran pravnim i faktičnim 

razlozima. Može se samo dodati da nema a i 

nije bilo demokratskog društvenog uređivanja 

(od Rimskog prava na ovamo), koja nisu 

poštovala stečena prava. Svako ukidanje 

stečenih prava ima miris gruzijskog čaja i 

gorak okus straha za ono što može doći sutra. 

Prihvaća se 

 

68.  
Oksana 

Lukanić 
 

Ne slažem se sa novom odlukom jer mislim da 

je svatko od nas imao pravo uzeti status koji 

nam je bio ponuđen ako smo ispunili uvjete. 

Mislim da se ne bi smjelo samo tako oduzeti 

korisnicima. Ostali smo osramoćeni po javnim 

mrežama zato što se borimo za svoja prava. 

Svi nas gledaju drugačijim očima. Najlakše je 

napraviti prvi potez na najranjivije, ženu i 

djecu. Nadam se da ćemo zajedničkim 

snagama uspjeti vratiti ljudima ostvarena 

prava. 

Prihvaća se 

 

69. 
Kristina 

Topolovec 
 

Smatram da nije u redu oduzet moja stečena 

prava koja su mi bila ponuđena i ja sam ih s 

razlogom prihvatila. Ukidanjem RO ostajem u 

jako lošem položaju.  

Da mogu sama odgajat djecu, obzirom da 

nema mjesta u vrtićima, te da svi poslovi koji 

su mi se nudili i koje sam radila radi se u dvije 

ili 3 smjene. Kako mi suprug radi u pošti di se 

rade prva druga i treća smjena, kako su nam se 

smjene poklapale nije nam imao tko na djecu 

pazit tak da sam većinu vremena bila bez 

posla. Status RO mi je bio jedino moguće 

rješenje da moja djeca rastu u normalnoj 

obiteljskoj atmosferi. 

Prihvaća se 

 

70. Tina Daničić  

Ovaj popis stanovništva nam je pokazao 

koliko se ova mjera roditelj odgajatelj nije 

smjela mijenjati. Umjesto da zadržimo mlade 

ljude u Hrvatskoj neki su se odlučili potjerati 

ih trbuhom za kruhom. Nedostatak mjesta u 

vrtićima, nemogućnost pronalaženja posla, 

naročito majki sa više djece. Past ćemo na 

socijalu i opet teret države. 

Prihvaća se 

 

71. Antonio Labar  

Gradonačelnik Tomašević je ušao u mandat sa 

lažima a tako ga je i nastavio. Mislim da mu se 

nebi smjelo dopustiti da radi što želi. Ako se 

Prima se na 

znanje 

 



nije vidjelo koliko žene trebaju taj status na 

prosvjedima onda ne znam što reći. 

72. Jaka Mustapić  

- izvjesnost vraćanja stečenih prava kroz 

Mjeru roditelj odgojitelj, u sudskom postupku, 

što će izazvati enormne troškove jer će, osim 

iznosa neisplaćenih naknada, biti potrebno 

isplatiti i zatezne kamate na svaki neisplaćeni 

iznos, kao i troškove pravnoga zastupanja 

udruga  i pojedinaca koji  su ili će podnijeti 

tužbe nadležnom sudu; 

- pogoršanje životnih uvjeta obitelji koje su 

korisnici Mjere roditelj odgojitelj, koje se neće 

iskazati samo u materijalnom nedostatku 

sredstava i s time potrebe „rezanja“ dobara i 

usluga koje su si ranije mogli priuštiti, već i 

psihološke, emocionalne napetosti  koje će 

takvom naglom promjernom životnoga 

standarda biti izazvane, 

- pritisak na smještaj u dječje vrtiće u kojima 

je nedostatan broj mjesta, 

- pravna nesigurnost i nepovjerenje u sustav 

upravljanja u Gradu Zagrebu koji će štetiti, ne 

samo trenutačno vladajućoj „garnituri“, već 

svim budućim „vlastima“ 

- narušavanje važnosti obitelji kao osnovne 

ćelije društva, 

- poticanje predrasuda prema osobama koje 

koriste Mjeru roditelj odgojitelj, neosnovano 

ih prozivajući kao „neradnike“, „osobe koje 

zloupotrebljavaju Mjeru“ i slično, 

- netočno prikazivanje Mjere kao one koja nije 

polučila rezultate, a sve na temelju paušalne 

procjene, što se ne očekuje od „ozbiljne 

gradske vlasti“ 

- ne uvažavanje argumenata stručne i 

znanstvene javnosti 

Prihvaća se 

 

73. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Postovani preko noci ste ukinuli status i time 

nas doveli u nezgodnu situaciju, rečeno je da 

postojecim korisnicima necete dirat stecena 

prava. 

Lijepo molim da o svemu ovome jos jedanput 

razmislite, to sto smo mi doma s djecom 

uveliko pridonosimo drustvu i gradu..Majka 

sam 3 djece. 

Prihvaća se 

 

74. Lidija Božić  

Podržavam načelne primjedbe i prijedloga na 

predloženi akt i obrazloženje te dodajem kako 

bi se ukidanjem/reduciranjem Mjere roditelj 

odgojitelj polučili negativni efekti, kako 

slijedi: 

Prihvaća se 

 



-pogoršanje životnih uvjeta obitelji koje su 

korisnici Mjere roditelj odgojitelj,  

- pritisak na smještaj u dječje vrtiće u kojima 

je nedostatan broj mjesta, 

- nemogućnost pravovremene izgradnje 

dovoljnoga broja dječjih vrtića koji bi 

zadovoljili potrebe korisnika, 

- devalvacija obiteljskih vrijednosti i važnosti 

obitelji kao temelja društva, 

- poticanje predrasuda prema osobama koje su 

se odlučile za korištenje Mjere roditelj 

odgojitelj,  

- netočno prikazivanje Mjere kao one koja nije 

polučila rezultate, a dokazano je da je više 

trećerođene djece. 

- poništavanje poticaja ostalim gradovima za 

uvođenje iste mjere 

75.  
Kristina 

Obradović 
 

Podržavam vaš prijedlog . Odluka je ishitrena, 

bez analize, podataka za javno mijenja i dovela 

do linča sve korisnike mjere roditelj odgajatelj.  

Analize koje ste naveli su temeljito prikazane i 

istinite.  

Predlažem ukidanje odluke kojom se u mjeri 

Roditeljima odgajateljima oduzima njihova 

stečena prava. Gradonačelnika i gradska 

uprava  su takvim djelovanjem nanijeli 

neizmjerno psihičku i duševni štetu svim 

korisnicima i njihovoj djeci za što je trebaju i 

odgovarati. A istim aktom pozvali su na linč i 

mržnju građana koji skrbe za budućnost 

Zagreba i Hrvatske. 

Prihvaća se 

 

76. 
Relja 

Jakobljević 
 

Javljam se kao korisnica statusa. Novom 

odlukom gubim status jer dijete za koje sam 

uzela navršava 9 godina. Suprug radi kao 

građevinski radnik a uz sve to smo sa 3 djece 

podstanari. Ne moram ni spominjati kako je 

život u Zagrebu postao skup i težak. Nadam se 

da ćemo uspjeti osporiti novu odluku gradske 

skupštine. 

Prihvaća se 

 

77. Zorica Prelog  

Uključujem se u ovo savjetovanje jer mi se 

novonastalom situacijom zakomplicirao život. 

Imam 3 djece. Suprug mi radi u smjenama a 

kada bi se uspjela zaposliti bilo bi nemoguće 

plaćati dadilje jer znamo kolike su plaće u 

Hrvatskoj a moja djeca su premala da bi ostala 

sama(4,6 i 9 g.)Mislim da se uspjelo uštedjeti 

na druge načine jer smo svjesni da taj novac 

neće otići na izgradnju vrtića nego u nečije 

džepove. 

Prima se na 

znanje 

 



78. 
Tetyana 

Medić 
 

Od 2017 g.sam korisnica mjere roditelj 

odhojitelj. Nakon 1.05. gubim status jer mi 

dijete navršava 7 godina. Imam sedmero djece 

i ne moram objašnjavati koliko bi mi bilo 

teško naći posao. Teško ga je naći sa troje a 

kamoli sedmero. Majčinstvo je velika obaveza 

i posao od 0-24 sata pa mislim da nije u redu 

što se ova demografska mjera na tako okrutan 

način prekinula. 

Prihvaća se 

 

79. Emina Zulić  

Novom odlukom o revidiranju ove mjere 

gubim status jer mi dijete navršava 7 g.Imam i 

bebu ali nisam prebacivala status na nju. Nije 

da se samo mi svi roditelji, korisnici mjere, 

osjecamo izigrano već smo linčovani na svim 

društvenim mrežama. Status nam je bio 

ponuđen i prihvatili smo ga jer smo ostvarili to 

pravo. Nadam se da ćemo uspjeti ispraviti 

nepravdu koja nam je donesena. 

Prihvaća se 

 

80. 
Stjepan 

Kezerić 
 

Suglasan sam s prijedlogom. Predlažem da se 

Odluka o izmjenama o novčanoj pomoći 

roditelja stavi van snage. Tu se vjerovatno radi 

o protuustavnoj odluci. 

Prihvaća se 

 

81.  

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Suglasna sam s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

82. 
Mile 

Paripović 
 Suglasan sam s prijedlogom 

Prihvaća se 

 

83. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Suglasan sam sa stavljanjem izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. Djeca su naša 

snaga i budućnost. Sada je vrijeme da 

pomognemo roditeljima-odgojiteljima i 

njihovoj djeci. 

Prihvaća se 

 

84. Ivana Mišić  

Glavna mi je primjedba ta što se sve to 

odigralo na brzinu i uz same laži. Umjesto da 

se ta demografska mjera ispitala i detaljno 

analizirala oni su na brzinu donijeli prijedlog 

za skupštinu i nisu uopće htjeli niti pregovarati 

u vezi toga jer su znali da imaju većinu u 

skupštini. Naravno smatram da bi trebalo 

staviti tu novu odluku izvan snage. 

Prihvaća se 

 

85. Ivana Šabić  

Javljam se u savjetovanje kao korisnica mjere 

roditelj odgajatelj. Od svega gore navedenog 

dojmila me se laž da će u petom mjesecu biti 

Prihvaća se 

 



dovoljan kapacitet u dječjim vrtićima. Svi 

znamo i svjesni smo da je to nemoguće a to što 

misle unajmiti neke prostore sa 

odgojiteljicama kojih nema niti na burzi rada 

čini mi se kao totalni apsurd. Mislim da bi nam 

se trebala vratiti naša stečena prava i staviti 

ovu odluku izvan snage! 

86.  
Nikolina 

Žugčić 
 

Ova demografska mjera je ukinuta iliti 

revidirana po želji gradonačelnika 

Tomaševića. Žalosno je što je prošlo tako lako 

na skupštini. Nadam se da će se na budućim 

skupštinama uspjeti staviti odluka izvan snage 

jer to je bio jedan nerazuman potez bez grižnje 

savjesti našeg gradonačelnika koji 

najvjerojatnije gleda samo svoje interese. 

Prima se na 

znanje 

 

87. 
Tereza 

Cirimotić 
 

Prije nego sam uzela status dobro sam 

razmislila i napokon se odlučila ući u njega. 

Mislila sam da je to nešto sigurno kada sam 

svoje rješenje priložila u banci i na temelju 

njega dobila kredit. Sada se odjednom to može 

promijeniti a kredit ostaje. Nadam se da ćemo 

moći vratiti svoj status prema našim rješenjima 

jer ipak mislim sa se nije smijalo dirati u 

njega. 

Prihvaća se 

 

88. 
Sandra Benke 

Karapetrović 
 

Potpuno se slažem sa Vama, mjeru se ne smije 

ukidati već postojećim korisnicama jer nam je 

sam Grad istu ponudio, potpisivali smo 

rješenja/zaključke na osnovu ostvarenih uvjeta 

koje je Grad zadao. Zahvaljujući ovoj mjeri 

mnoge obitelji su se odlučile za treće, četvrto 

dijete jer im je nudila određenu sigurnost. 

Banke su davale kredite obiteljima na osnovu 

ove mjere računajući na sigurne isplate grada 

postojećim korisnicima. 

Ovakvo nepromišljeno ukidanje nečijih 

stečenih prava je ne prihvatljivo i krajnje 

neodgovorno za jednoga gradonačelnika i 

njegovu vlast. 

Prije samoga ukidanja niti su se informirali 

koliko točno je djece zahvaćenom ovom 

mjerom, kakva su stambena, zdravstvena i 

ostala pitanja ovih obitelji. 

Mjesta u vrtićima naravno nema, trebalo bi 

krenuti od toga da vrtići počnu raditi u 

smjenama kako bi i roditelji koji rade poslove 

u smjenama imali pravo na vrtić. Možda da se 

pozabave i rješavanjem stambenog pitanja za 

mlade obitelji s djecom, reguliranje cijene 

podstanarstvu u gradu Zagrebu….imali su 

toliko ideja s kojima su se mogli pozabaviti. 

Prihvaća se 

 



Zašto pokušavaju stopirati poticaje koji 

uvelike pomažu roditeljima više djece. 

89. Mila Đuran  

Članica sam statusa roditelj odgojotelj. Imam 

petero djece i status sam uzela među prvih sto 

roditelja kojima je pokojni gradonačelnik 

uručio riješenja. Donio je u naše živote veliko 

olakšanje i pomoć.Djeci nema ništa vrijednije 

nego kada je majka uz njih.Petero djece je 

velika obaveza i to je naš pokojni 

gradonačelnik uvidio. Sada smo doživjeli 

veliki šok,ljudi su podstanari,neki imaju 

bolesnu djecu,kredite a uz sve to je vrijeme 

pandemije.Lažima se neće ništa postići samo 

će ljudi biti još više ogorčeni.Svi se nadamo da 

ćemo uspjeti novu odluku staviti izvan snage. 

Prihvaća se 

 

90. Danijel Pudić  

Ne razumijem kako bi netko mogao preživjeti 

sa 1000 kn mjesečno!?Zaposliti se roditelji 

mogu, samo gdje i sa kojim radnim 

vremenom? Znamo kako vrtići rade i koje im 

je radno vrijeme kada bi i bilo dovoljno 

mjesta. Vratite ljudima mir u obitelji 

Prima se na 

znanje 

 

91. Marija Madžo  

Mjeru ostaviti prvenstveno onim roditeljima 

koji imaju manju djecu, ako je bas potrebno, 

spustite prag najstarijeg djeteta na 18 god. 

Prijedlog u kojem roditelji sami imaju dvije 

opcije i mogu odabrati hoce li ostati u mjeri ili 

ici raditi je sasvim ok. 

Dopustiti roditeljima koji su nedavno dobili 3 

dijete da jos uđu u mjeru. 

Ako netko ima i četvrto ili peto dijete na 

kojem nije status, dopustiti da se status prebaci 

na njega. 

Prima se na 

znanje 

 

92. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

 

93. 
Zvonko 

Pataran 
 

Supruga je korisnik mjere od samog početka 

2016. godine i ima pravomoćno rješenje. Kako 

status traje do 15.-og rođendana djeteta za koje 

je ta mjera i dobivena, a to je 26.06.2026., 

svoje smo obiteljske i materijalne planove 

planirali uključivši i tu mjeru. U našem 

konkretnom slučaju to znači da smo podigli 

kredit u banci koji se sada uredno servisira, 

kao i sve druge obveze, a koje ukidanjem 

mjere dolaze u pitanje, odnosno postoji 

Prihvaća se 

 



mogućnost da se to više neće moći servisirati, 

mogućnost blokade kako osobno, tako i drugih 

korisnika mjere. 

Prijedlog da se mjera nastavi za sve korisnike 

koji su tu mjeru dobili u obliku kako je i 

provedena u 2016. ili 2018. godini kroz 

pravomoćna rješenja i zaključke, bez ikakve 

promjene u pravima i roku korištenja. 

94. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Suglasna sam s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

95. 
Ivana Mintas 

Kos 
 Podržavam nacrt. 

Prihvaća se 

 

96. 
Sonja 

Havranek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

nemogućnost zapošljavanja, nedovoljnog broja 

mjesta u vrtićima i nedovoljnog broja stručnog 

osoblja za obavljanje svog zanimanja. 

Prihvaća se 

 

97. 
Dragana 

Vulelija 
 

Ukidanjem mjere roditelj odgojitelj obitelji se 

dovode do ruba siromaštva jer kao što 

znamo.mjesta u vrticima nema i samim tim 

majke su u nemogućnosti traziti posao jer 

nemaju.kud sa djecom.Mnogo majki ima i 

djecu bolesnu koja ne mogu pohadjati vrtić i 

moraju se brinuti za njih doma.Takodjer ja 

sam i sama.majka curice koja ima dvije godine 

i Neutropeniju na granici sa Leukemijom i isto 

to moje dijete ne smije ici u vrtić i ne smije 

biti zatvorena medju puno djece jer joj je 

imunitet jako loš.Ukidanjem mjere mene 

osobno i moju obitelj dovodi se do propasti jer 

i ovako imamo mala primanja,takodjer smo i 

podstanari i uz dijete sa Neutropenijom imam i 

starijeg sina sa drugim stupnjem 

oštećenja(Apneje u snu,refluks i lezija jetre)i 

srednjeg sina sa ADHD. 

Vraćanjem mjere roditelj odgojitelj vraćate i 

mogućnost da se roditelji osjećaju sigurno dok 

traže i čekaju mjesto u vrtićima i poslu. Isto 

tako spriječit će te da se obitelji ne dovede do 

siromaštva. 

Prihvaća se 

 

98. 
Suzana 

Herceg 
 

Poništavanje trenutne odluke o ukidanju 

statusa roditelj odgojitelj jer smatram da nema 

Prihvaća se 

 



dovoljno mjesta u vrtićima i dovoljno stručnog 

osoblja. 

Vraćanje stečenih prava roditeljima 

odgojiteljima. 

99. Ivana Vran  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelj odgojitelja zbog 

dovođenja višebrojne obitelji na rub 

siromaštva, nedovoljnog broja mjesta u 

vrtićima i nedovoljnog broja stručnog osoblja 

za obavljanje svog zanimanja. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima, vraćanje mogućnosti ponovnih 

korisnika uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

100. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Slažem se sa ovim nacrtom prijedloga 

stavljanja izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 

29/21).jer su djeca INVESTICIJA U 

BUDUĆNOST i bez njih nema mirovina za 

one koji sada rade, bez njih nema niti 

hrvatskog naroda, bez njih nemamo 

budućnosti.... Ali ako vladajući imaju plan 

UNIŠTENJA hrvatskog naroda, onda njih ne 

zanima demografija, dobrobiti obitelji I djece, 

već uništenje istih ili ovakvom štetnom, 

protuzakonitom odlukom protjerivanje 

višečlanih hrvatskih obitelji iz naše zemlje u 

potrazi za normalnim životom, a njih 

zamijeniti (navodnom brigom za imigrante) sa 

imigrantima. Sve statistike pokazuju da je za 

naš opstanak potrebno barem troje djece po 

obitelji što je ova mjera to pokrenula i već u 

kratkom vremenu pokazala pozitivne rezultate, 

učinke. Iako smo treće dijete željeli neovisno o 

mjeri koja se nudila, u prilikama koje vladaju 

u našoj zemlji ta mjera nam je ulijevala 

sigurnost u vrijednost podizanja, odgajanja 

više djece.  

Postojećim korisnicima ne ukidati stečena 

prava, ali im omogućiti zapošljavanje na pola 

radnog vremena, da djeca mogu u vrtić te 

primaju mjesečnu naknadu u visini 3000kn 

netto. U slučaju gubitka tog posla, naknada im 

se vraća na ona iz Rješenja ili Zaključka 2018. 

Te djeca ne idu više u vrtić. 

Mjeru proširiti i na nove korisnike te na cijelu 

Hrvatsku. 

Prima se na 

znanje 

 

101. Snježana Mele  

Oduzimanje stečenih prava neshvatljiv je čin 

nove vlasti u Gradu Zagrebu. Djeca su 

najdragocjeniji temelj naših života i bez njih 

ništa ne bi imalo smisao. Kao majka dvojice 

Prihvaća se 

 



odraslih sinova želim podržati sve majke i 

očeve koji se bore za svoju djecu. Svi oni 

zaslužuju najbezbrižnije djetinjstvo. Vratiti 

mjeru kakva je bila izvorno. 

102. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Suglasna sam s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

103. 
Beta 

Glasnović 
 

Javljam se u ovo savjetovanje u nadi da ćemo 

zajedničkim snagama ovu novu odluku staviti 

izvan snage. Nakon mira u našu je obitelj ušao 

strah i neizvjesnost što će biti sa nama, svim 

tim obiteljima i djecom. To nije mala stvar što 

je tolikim ljudima oduzeto stečeno pravo, 

imamo kredite, podstanari smo,a mjesta za 

našu djecu u vrtićima nema. Molim Vas 

učinite sve što je u vašoj moći da nam vratite 

naša prava. 

Prihvaća se 

 

104. Jozo Šipura  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja, zbog 

tog sto ce moja i brojne druge obitelji koje 

koriste mjeru biti na rubu egzistencije. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima, vraćanje mogućnosti ponovnih 

korisnika uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

105. Ivana Ciboci  

Imam troje djece. Kada sam sa trećim djetetom 

ostala trudna, dobila sam otkaz i to u firmi 

gdje sam radila godinama kao višak radne 

snage. To je pokazatelj koliko je nama 

majkama sa više djece teško dobiti i zadržati 

posao.Vrtić u našem mjestu je pun i u njemu 

ima puno djece iz drugih dijelova grada. 

Poznavajući stanje u Zagrebu nigdje nećemo 

dobiti mjesto. 

Prima se na 

znanje 

 

106. 

Monika 

Kohanić 

Ibranović 

 

Status smo dobili upravo da oslobodimo 

mjesta u vrtićima. Do sada se nije izgradio niti 

jedan novi vrtić a naša djeca bi trebala krenuti 

tj upisati se u 5 mj. a krenuti u 9 mj. Da 

dobijemo mjesto u vrtiću moramo biti 

zaposleni. Rijetko tko ima baku servis da čuva 

djecu. Zanima me kako bi to trebali izvesti. 

Prima se na 

znanje 

 

107. Janja Gaši  

U ovo savjetovanje se javljam kao majka 

petero djece. Ovo pravo smo ostvarili i 

dobrovoljno ga uzeli. Bilo je roditelja koji su 

ušli u status ali isto tako i izašli jer privremeno 

nisu mogli drugačije. Nije se svatko našao u 

tome ali mislim da imamo najljepši posao na 

Prihvaća se 

 



svijetu i da ga ništa ne može zamijeniti. 

Roditelji koji mogu biti oslonac djeci u 

svakom trenutku su najsretniji roditelji. Mislim 

da su djeca dovoljno socijalizirana jer imaju 

više braće i sestara, igraju se u parku, idu na 

rođendane a vrtići su ionako pretrpani. 

108. Marina Zrnić  

Popis stanovništva je stvarni pokazatelj onoga 

što demografi cijelo vrijeme žele reći.Nadam 

se da će sada vlasti reagirati i vratiti nam naša 

ostvarena prava.Ova mjera je pridonijela 

porastu trećerođene djece jer su roditelji imali 

financiju sigurnost a i vrijeme za kvalitetno 

provođenje vremena sa djecom. 

Prihvaća se 

 

109. 
Adrijana 

Pašalić 
 

Koristim status roditeljia odgajatelja, imam 5 

djece. Status na 4 djetetu. U mjeri rođeno 5 

djete. Nemoguće je zaposliti se sa toliko djece, 

poslodavci vas gledaju ko trosak jer imaju na 

umu stalna bolovanja. A djeca kad pohađaju 

vrtic vecinom su bolesna.  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

110. Mirela Džajić  

Iskreno ne razumijem zašto je ova mjera 

ikome smetala,navedeno je koliko se 

financijski izdvaja za nju i nije ni približno 

iznosu koji je prikazao naš gradonačelnik 

Tomašević.Zahvaljujući ovoj mjeri su ostala 

djeca dobila mjesta u vrtićima a mi imamo to 

zadovoljstvo biti sa svojom djecom. Mislim da 

bi ovu novu odluku o izmjenama trebalo 

staviti izvan snage. 

Prihvaća se 

 

111. Josip Relja  

Supruga mi je korisnica mjere roditelj 

odgojitelj. Ja sam po struci građevinski radnik 

i dosta sam na terenu. Imamo troje djece i 

pomoću ovog statusa je supruga mogla biti sa 

djecom.Podstanari smo i ako će se iznos 

smanjiti na 1000 kn mjesečno teško ćemo 

preživjeti. 

Prima se na 

znanje 

 

112. 
Biljana 

Marinić 
 

Mladi ljudi se sve teže i u kasnijim godinama 

odlučuju na dijete a pogotovo na više njih što 

zbog prekovremenog posla ili financijske 

nesigurnosti.Ova mjera je suprotno svemu 

tome i omogućuje roditeljima da podignu 

djecu u prvim godinama njihova života.Zato 

mislim da bi trebali roditeljima vratiti njihova 

ostvarena prava i naravno otvoriti je za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

 



113. Marin Prelog  

Imam troje djece,od toga je jedno predškolske 

dobi,drugi je školarac a treći je star 3 godine. 

Radim u smjenama i zato je dobro za sada bilo 

što je supruga mogla biti kod kuće sa djecom. 

Na žalost ne možeš sam odabrati svoje radno 

vrijeme a tako nebi mogla niti supruga da se 

sada mora zaposliti.Nemamo bake i djedova 

da čuvaju djecu a same ih ne možemo 

ostaviti.Zato se nadam da ćete ovu odluku o 

izmjeni staviti izvan snage. 

Prihvaća se 

 

114. Ines Tunić  

2016.g. kao što znamo ponuđena nam je mjera 

roditelj odgojitelj. Prihvatili smo je, neki zato 

što su imali nemogućnost donošenja dijeteta u 

nesigurnost posla koji su imali a na ovaj način 

smo stekli sigurnost i upustili se u to.Sada je 

netko došao na vlast i zaključio da to nije 

isplativo.Ne možemo Vam opisati kako se 

izigrano osijećamo.Demografi svakoga dana 

govore da nam je potrebna ta mjera ali tko ih 

sluša? 

Prima se na 

znanje 

 

115. 
Marijana 

Kolarić 
 

Prvo se pričalo o uštedi za grad Zagreb ako se 

ukine tj revidira mjera roditelj odgojitelj,onda 

da nije dobro za djecu da su kod kuće,pa da 

mjera nije dala rezultate…Kamo sve to 

vodi?Pa evo dovelo je do toga da toliko 

roditelja i 20000 djece ne znaju gdje i kako da 

krenu zbog nekoga tko izgleda ne zna što 

radi.Ako nikako drugačije nadam se da će ova 

nova odluka biti poništena na sudu! 

Prihvaća se 

 

116. 

Martina 

Rogulja 

Krušelj 

 

Ponistavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima. 

Vraćanje stecenih prava postojecim 

korisnicima te mogucnost novih uz 

revidiramje mjere. 

Prihvaća se 

 

117. Tajana Trojak  

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

118. 
Natalija 

Rožman 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

119. 
Danijela 

Golec 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 



120. Sanja Maslać  

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

121. Mira Božić  

Pronatalitetnu mjeru “majka odgojiteljica” 

koristrilo je 5800 obitelji koje se brinu o 21 

000 djece, od kojih je 6000 vrtićke dobi. 

Odlukom o redefiniranju mjere na prijedlog 

gradonačelnika , ukida se, a za neke korisnike i 

drastično smanjuje ovo pravo.  

Ovakvom odlukom Skupštine Grada Zagreba 

na prijedlog gradonačelnika, mnoga djeca ostat 

će bez adekvatne skrbi jer u vrtićima Grada 

Zagreba nema dovoljno mjesta, kako za djecu 

jasličke, tako i za djecu vrtićke dobi. Sadašnjih 

60 vrtića različitih su prostornih kapaciteta, od 

optimalnih do minimalnih ili potpuno 

neadekvatnih.,  

U nekim vrtićima učinjena je prenamjena 

prostora, no i dalje bez svih potrebnih sadržaja 

propisanih Pedagoškim standardom, kojim je 

određen i broj djece u skupini i potreban broj 

stručnih izvršitelja programa. Na Zavodu za 

zapošljavanje nema potreban broj odgojitelja 

pa s djecom rade i osobe s neadekvatnom 

stručnom spremom. 

Ekonomska cijena po djetetu iznosi  2.000,00 

kn, a određena cijena za roditelje je 400,00 kn, 

dok najveći broj roditelja, njih čak 80% plaća 

iznos od 150,00 kn. Razliku do pune cijene 

snosi Grad Zagreb. Ako se doda ovome cijena 

izgradnje novih vrtića i redovito održavanje 

postojećih, ali i trošak besplatnih programa za 

djecu pred odlazak u školu, tada se cijena 

smještaja djeteta u vrtić još povećava.  

Nažalost, Grad Zagreb nije sačinio potrebne 

analize o tim troškovima, kao niti analizu 

mjere RO i utvrdio kriterije kontrole 

provođenja i reviziju mjere. 

Mjera RO je demografska mjera i nikako ne 

može biti prozvana socijalnom mjerom, a tome 

u prilog potvrđuju činjenice jer je Institut 

majke odgojiteljice uveden je u Zagrebu od 

2016.g. i od tada se povećao broj treće i 

četvrto rođene djece, a što jedino pridonosi 

obnovi stanovništva. 

Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

 

122. Tea Hold  

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

Prihvaća se 

 



egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

123. 
Tajana 

Melović 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

124. Mirela Šarić  

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

125. 
Tamara 

Dragoš 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

126. 
Zrinka 

Orošnjak 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Dijete sa autizmom i suprug sa PTSP-om 

Prihvaća se 

 

127. 
Mirjana 

Kvesić 
 

Poništavanje mjere koja je donešena na 

gradskoj skupštini vezana za status roditelja 

odgajatelja,bacanje visebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljan broj mjesta u vrticima 

i nedovoljno teta odgajateljica. 

Prihvaća se 

 

128. Marina Lacić  

Korisnica sam mjere roditelj odgojitelj.Imam 

bolesno dijete sa 3 stupnjem oštečenja.Svaki 

dan putujem na terapije u Čakovec jer u 

Zagrebu nije bilo mjesta za nas.Zbog ukidanja 

ove mjere i naših prosvjeda smo nazivane 

pogrdnim imenima,da se perlitamo i pijemo 

kave po kafićima.Nadam se da će se naći glas 

razuma i ukloniti ovu nepravdu koja nam je 

nanesena.Ja ne vidim način na koji bi se mogla 

zaposliti.Ovo je jako velika pomoć roditeljima 

sa bolesnom djecom kao i onima sa više djece. 

Prihvaća se 

 

129. Dejan Kljajić  

Predloženi nacrt „revidiranja mjere“ je 

očigledno učinjen površnom analizom i 

dokument je sastavljen bez ikakve znanstvene 

ili stručne ekspertize i bez mogućnosti 

korisnika mjere da sudjeluju u njegovoj izradi. 

Prima se na 

znanje 

 

130. Marina Grgić  

Poništavanje odluke gradske skupštine o 

statusu roditelja odgojitelja zbog stečenih 

prava roditelja odgojitelja jer ukidanje statusa 

je igranje sa ljudskim životima i 

omalovažavanje obitelji kojima je to ponuđeno 

i koje su to prihvatile, isto tako zbog 

Prihvaća se 

 



nemogućnosti upisa djece u dječji vrtić jer su 

vrtići već sada popunjeni. 

Zadržavanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima te vraćanje mogućnosti 

prijave novih korisnika. 

131. Dajana Vedriš  

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri statusa 

roditelja odgojitelja i prihvaćanje novih 

korisnika. 

Prihvaća se 

 

132. Nina Fišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtučima. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

133. Morena Bilić  

Majka troje djece,odlucila se za mjeru nakon 

godina i godina staza da bi se mogla kvalitetno 

posvetiti svojij obitelji. Imali smo mogucnost 

biranja i netko se odlucio da nam to oduzme 

sad kad demografija pada i kad je vidljivo iz 

podataka da je natalitet u gradu Zg itekako 

porastao, pa sam dokaz da neke obitelji koje 

koriste mjeru nisu prebacivale mjeru na 

najmladje dijete a u obitelji se rodilo jos 

jedno,dvoje,troje djece.Roduteljima se zeli 

nesto oduzeti preko noci i ostaviti ih na milost 

i nemilost.Puno roditelja nema mogucnost da 

im netko cuva djecu.Puno roditelja ima 

kredite,podstanari su ili nazalost i sami tesko 

bolesni.Zelim da se odluka o ukidanju mjere 

povuce i da se vrate sva prava na koje su se 

roditelji sami odlucili za osnivanje obitelji i 

neku financijsku sigurnost koja im je obecana. 

Prihvaća se 

 

134. 
Vedrana 

Bakula 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtićima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtučim. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

135. Tanja Kadrić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

Prihvaća se 

 



vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtučim. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

136. 
Marija 

Lacković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtučim. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

137. 
Marijete 

Milanović 
 

Majka troje djece,odlucila se za mjeru nakon 

godina i godina staza da bi se mogla kvalitetno 

posvetiti svojij obitelji.Imali smo mogucnost 

biranja i netko se odlucio da nam to oduzme 

sad kad demografija pada i kad je vidljivo iz 

podataka da je natalitet u gradu Zg itekako 

porastao,pa sam dokaz da neke obitelji koje 

koriste mjeru nisu prebacivale mjeru na 

najmladje dijete a u obitelji se rodilo jos 

jedno,dvoje,troje djece.Roditeljimase silom 

zeli  nesto oduzeti preko noci i ostaviti ih na 

milost i nemilost. Puno roditelja nema 

mogucnost da im netko cuva djecu.Puno 

roditelja ima  kredite,podstanari su ili nazalost 

i sami tesko bolesni.Zelim da se odluka o 

ukidanju mjere povuce i da ti svi roditelji opet 

imaju osjecaj da to sto rade za obitelj je 

nepricjenjivo a ne da su dovedeni na stup 

srama od javnosti . 

Prihvaća se 

 

138. Ivica Čičak  

Otac troje djece,za mjeru se odlučio 

2017.godine kad je tek i bila u nastajanju već 

godinu dana.Za mjeru sam se odlučio jer i mi 

sami očevi zbog opisa poslova koje radimo 

smo najmanje kući sa svojom obitelji.Želio 

sam biti doma sa svojom djecom i dobro 

razmislio da li uzet mjeru.Ali tad su mi svi 

stručniji govorili da mi ne mogu tek tako 

oduzeti moje pravo.Osjećam se izdano kao i 

svih ovih 5800 roditelja i tražim da se mjera 

ukine i da nam se vrate naša stečena prava 

kako nam je obećano i na izborima. 

Prihvaća se 

 

139. 
Josipa 

Batković 
 

Majka troje djece, odlucila se za mjeru nakon 

godina i godina staza da bi se mogla kvalitetno 

posvetiti svojij obitelji. Imali smo mogucnost 

biranja i netko se odlucio da nam to oduzme 

sad kad demografija pada i kad je vidljivo iz 

podataka da je natalitet u gradu Zg itekako 

Prihvaća se 

 



porastao,pa sam dokaz da neke obitelji koje 

koriste mjeru nisu prebacivale mjeru na 

najmladje dijete a u obitelji se rodilo jos jedno, 

dvoje, troje djece.Roduteljima se zeli nesto 

oduzeti preko noci i ostaviti ih na milost i 

nemilost. Puno roditelja nema mogucnost da 

im netko cuva djecu.Puno roditelja ima 

kredite,podstanari su ili nazalost i sami tesko 

bolesni.Zelim da se odluka o ukidanju mjere 

povuce i da se vrate sva prava na koje su se 

roditelji sami odlucili za osnivanje obitelji i 

neku financijsku sigurnost koja im je obecana. 

140. 
Martina 

Knežević 
 

Majka sedmero djece,odlučila se za mjeru 

prije 2 godine,proširila obitelj,dobro razmislila 

trebam li ostavljati posao s kojim sam i samim 

poslodavcima imala problema zbog bolovanja 

kad su mi djeca bila bolesna.Sad netko tu istu 

mjeru zeli ukinuti a gdje cu se ja zaposliti sa 

sedmero djece? Zelim da se mjera o ukidanju 

stopira i da nam se vrate nasa stecena prava. 

Prihvaća se 

 

141. 
Josip 

Knežević 
 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove.Sami smo 

radili i dan i noc,djecu su nam drugi 

odgajali.Da je bila mjera kad smo mi odgajali 

djecu i sam bi ju uzeo.Snalazili smo se kako 

smo znali pa i samu tu placu davali za 

cuvanje.Podrzavam da se mjera ukine i da se 

roditeljima RO vrate njihova prava koja su im 

bez ikakvog razloga i bez ikakvog dokaza 

uzeta. 

Prihvaća se 

 

142. Marko Bilić  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO. Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove.Sami smo 

radili i dan i noc,djecu su nam drugi odgajali. 

Da je bila mjera kad smo mi odgajali djecu i 

sam bi ju uzeo.Snalazili smo se kako smo znali 

pa i samu tu placu davali za 

cuvanje.Podrzavam da se mjera ukine i da se 

roditeljima RO vrate njihova prava koja su im 

bez ikakvog razloga i bez ikakvog dokaza 

uzeta.Podrzavam svakog roditelja koji se 

odluci posvetiti svojoj obitelji i kvalitetnom 

odrastanju svoje djece.Znam puno korisnika 

ove mjere,djeca su im odlikasi, izuzetno 

odgojena i kulturna. 

Prihvaća se 

 

143. Jasna Štefan  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO. Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove.Sami smo 

radili i dan i noc,djecu su nam drugi 

odgajali.Da je bila mjera kad smo mi odgajali 

Prihvaća se 

 



djecu i sam bi ju uzeo.Snalazili smo se kako 

smo znali pa i samu tu placu davali za 

cuvanje.Podrzavam da se mjera ukine i da se 

roditeljima RO vrate njihova prava koja su im 

bez ikakvog razloga i bez ikakvog dokaza 

uzeta.Podrzavam svakog roditelja koji se 

odluci posvetiti svojoj obitelji,kad vec ja kao 

majka nisam imala priliku za to.Moja kcer ima 

priliku da bude roditelj odgojitelj i zelim da joj 

to pravo nitko ne moze oduzeti. 

144. Miro Štefan  

Otac sam i sam bio i nikad se nisam imao 

priliku kvalitetno posvetiti svojoj djeci.Moja 

kcer ima tu priliku i koristi mjeru. Nitko joj to 

tek tako ne moze oduzeti bez pravog dokaza 

da mjera nije dala ucinak. Zelim da se odluka 

kao takva ukine i da se tim roditeljima vrate 

njihova stecena prava. 

Prihvaća se 

 

145. 
Marko 

Milanović 
 

Suprug sam zene koja koristi mjeru roditelj 

odgojitelj. U nasem radnim aktivnostima znali 

smo se ni ne vidjeti ako smo radili kontra 

smjene a gdje jos tome kvalitetno posvetiti 

djeci.Imamo troje djece, a za trece smo se 

odlucili samo radi mjere,jer smo je gledali kao 

neku financijsku sigurnost i po tome isplanirali 

buducnost.Tek sad vidim koliko se moja zena 

moze kvalitetno posvetiti nasoj djeci.Trazim 

da se ista odluka o ukidanju mjere ukine i da 

se roditeljima vrati njihovo pravo. 

Prihvaća se 

 

146. 
Radenka 

Čičak 
 

Supruga sam muza koji koristi mjeru i koja 

nam je u nasu obitelj donijela broj djece koji 

imamo zato smo se i odlucili na povecanje 

obitelji.Moj suprug tek sad koristi kvalitetno 

vrijeme sa svojom djecom i zato trazim da se 

ista odluka o ukidanju mjere stopira i da se 

nama svima vrati nasa prava i sigurnost koja 

nam je i obecana. 

Prihvaća se 

 

147. 
Andrea 

Gruzunov 
 

Mjeru RO sam uzela 2019. Prvi razlog je taj 

jer mi se curica rodila sa opsežnum 

hemangiomom gdje je zahvačena cijela lijeva 

dojka, koji se proteže duž cijrle lijeve ruke te 

dio lijeve lopatice. Liječena je 2 godine u 

klaićevoj te sad krećemo sa laserskum 

tretmanom. Drugi razlog je što mogu i više 

vremena posvetiti i sinovima od kojih stariji 

ima dijagnozu ADHD. U svojih 17 godina 

staža radila sam svakako, prijava ispod 

minimalca uz uvjet radi i pristani na tu plaču 

ili možes prositi ns ulici.Nedjelje i subote su 

mi bile radne te sam radila doslovno do 

iscrpljenosti. Nisam se mogla posvetiti djeci 

onoliko koliko je to bilo potrebno. Život, prije 

Prihvaća se 

 



mjere RO mi je bio toksican, doslovno sam se 

osjećala kao rob u vlastitoj državi. 

Otkada sam doma sa djecom dijete s ADHD-

om mi je napredovalo u svakom smislu. Ne 

bojim se raditi niti to odbijam ali trenutna 

situacija mi to ne dopušta jer nemamo bake 

,dede itd...te ih nema tko čuvati. Curicu s 

hemangiomom ne bih trebala ni upisivsti u 

vrtić jer mora biti potpuno zdrava da dr.može 

obavljati laserske zahvate pod općoj anesteziji. 

Zelim da se odluka o ukidanju mjere ukine i da 

nam se vrate nasa stecena prava i da imamo 

kvalitetan zivot sa svojom djecom. 

148. Anita Mađarić  

Suglasna sam s nacrtom Odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja - odgojitelja jer 

se već u stečena prava ne smije zadirati. 

Prihvaća se 

 

149. 

Monika 

Radman 

Matanović 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtićima, te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtučima. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

150. 
Irena 

Armanda 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrticima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

151. Maja Držaić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

152. 
Branka 

Jozipović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

153. Elly Murić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

154. 
Monika 

Opačak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

155. Višnja Mintas  Podržavam nacrt. 
Prihvaća se 

 

156. Ivica Mintas  Podržavam nacrt. 
Prihvaća se 

 

157. 
Ana Mintas 

Poljak 
 Podržavam nacrt. 

Prihvaća se 

 

158. Tea Stričak  

Pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

Na osnovi prava na mjeru poslovna banka je 

davala kredite, minuse i kartice, te se tretiralo 

kao jedino stalno novčano primanje, čime je 

mjera bila tretirana i šire, kao dio cjelokupnog 

pravnog sustava RH djeca su Ustavom 

zaštićena kategorija. 

Ukidanjem retroaktivno unosite 

nemir,nesigurnost medju ogroman broj ljudi i 

najranjivije,djecu 

Prihvaća se 

 

159. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

 

Kao roditelj troje djece, od kojih je jedno 

dijete sa posebnim potrebama, sam odlučila 

uzeti ponuđenu mjeru i maknuti se sa tržišta 

rada i nije mi žao jer je ove godine mom 

djetetu oduzeta stručna produžena pomoć 

SUVAG zbog nedostatka rehabilitatora. 

Smatram da ukoliko ispunjavam tražene 

Prihvaća se 

 



rada i 

solidarnosti 

uvijete nemate prava oduzeti mi naknadu i 

poništiti izdani zaključak. 

160. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Obzirom da u rješenju jasno piše da ce grad 

isplacivati novcanu pomoc u u visini 65% 

prosjecne bruto place djelatnika u 

gospodarstvu Grada Zagreba  do 15te godine 

života djeteta zasto se nigdje ne navodi da grad 

može kad to poželi prekinuti ili umanjiti ? 

Prima se na 

znanje 

 

161. 
Katarina 

Bencek 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak 

(od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

Prihvaća se 

 



korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

162. Sara Grbež  

Slažem se sa prijedlogom i smatram da je 

ukidanje i smanjevanje mjere nepravedno i 

protuzakonito. 

Mjera je imala rok do kada će trajati,imala je i 

određen iznos koji će se za. Vrijeme korištenja 

isplaćivati. Po tome su ljudi planirali svoj 

život,davali otkaze i odlučivali da će im glavni 

posao biti  taj da budu roditelji. Na osnovu 

stečenih prava banke su odobravale 

minuse,kredite,kartice..što znači da su se ljudi 

zaduživali te su i banke vjerovale u trajanje i 

naknadu. Ustav ne da dopušta povratno 

ukidanje,a također se pravo može ukidati i 

smanjivati aktom prema svakom korisniku a 

ne na gradskoj skupštini. 

Odluka o revidirsnju mjrre je nazakonita. 

Nisu se uzeli u obzir demografski stručnjaci 

koji po analizama tvrde da je mjera urodila 

plodom te da je grad Zagreb u porastu za 30% 

treće i više rođene djece. 

Također treba uzeti u obzir i to da je 

2020g.bila krizna te se to odrazilo na sve pa 

tako i na obiteljims,sklapanju brakova te na 

rađanju djece pa se ne bi ni trebala koristiti u 

analizama. 

Mjera je rasteretila vrtiće kojih i sada manjka . 

Roditelje nitko nije silio na mjeru,uzeli su ju 

dobrovoljno,a sada ih se sili na povratak na 

posao kojeg nema,jer i kriza još traje,vrtića 

nema.. 

Ljude se svjesno gura u blokade,zaduženja,na 

socijalu.  

Ja sam majka troje djece,na mjeru sam se 

odlučila jer sam željela biti MAJKA svojoj 

djeci,sa prvo dvoje sam provodila premalo 

vremena zbog posla u raznim smjenama i sa ne 

dovoljno vremena za obitelj, kada sam davala 

Prihvaća se 

 



otkaz korona je već bila prisutna te je firma u 

kojoj sam radila smanjila broj ljudi za više od 

80%  tako da ga i nisam dala dobila bih ga 

zbog pomanjkanja opsega posla jer kafići nisu 

radili. Mislim da ima jako puno korisnika u 

sličnoj situaciji o kojoj vlast nije promislila 

prije nego je odlučila provesti svoju 

odluku,odluku protiv obitelji. 

163. 
Valentina 

Ivšan 
 

Poništavanje trenutne odluke Gradske 

skupštine o statusu mjere roditelj odgojitelj 

čime se ugrožava egzistencija obitelji i gura ih 

se na rub siromaštva. Nedostatak dječjih vrtića 

i mjesta u postojećim i potrebnog 

kadra(odgajateljice, čistačicu, domara..) 

Prijedlog da se odluka poništi i vrati na staro 

za postojeće korisnike i da se ponovno počnu 

za primati novi zahtjevi za nove korisnike uz 

eventualno revidiranje mjere za nove 

korisnike. 

Isto tako da se najprije izgradi dovoljno dječjih 

vrtića da sva djeca mogu pohađati iste te 

educiraju potrebni odgajatelji koja će tu djecu 

čuvati. 

Nemam primjedbi na pojedine članke ovog 

prijedloga, podržavam vraćanje mjere i 

mogućnost korištenja za nove korisnike. 

Prihvaća se 

 

164. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

PROTIV ukidanja mjere!!  

Već smo imali priliku vidjeti da je mjera bila 

učinkovita demografski što pokazuje popis 

stanovništva .Vidjeli smo od vladajućih da 

nisu napravili plan niti ga proveli što se tiče 

zapošljavanja majki ( prilikom prestanka 

mjere) te problema dječjih vrtića( kojih neće 

biti dosta kao ni mjesta u njima) te sama 

spremnost vrtića za ovoliku količinu djece. 

Dalje samim time što je mjera demografska i 

nije bilo zakonskih ni moralnih osnova da se 

na ovaj način polovici korisnika mjera 

momentalno ukine,a polovici drastično smanji 

na 1000kn,čime se vrši pritisak i prisila da se 

iz mjere izađe. 

U mjeri sam od 08.2020.g kada mi je djete 

imalo 2.g. Do sada sa svakim prethodnim 

djetetom mi je suprug omogućio da ne moram 

radit do 4 tvrte godine svakog djeteta,što je 

djeci najpotrebnije. Da jednog roditelja imaju 

konstantno u najpotrebnijima godinama svog 

života. Sa zanjim djetetom sam uzela mjeru jer 

mi je bila ponuđena od grada u kojem sam se 

rodila,odrasla i živim. Mjera je bila velika 

pomoć i olakšanje . Niti jedno moje djete nije 
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asocijalno,dapače svako je 

otvoreno,komukativno na svoj način što im je 

uvelike pomogla moja prisutnost. Mjera je 

pozitivna,dala je učinka,demografski je 

odradila svoju svrhu.  

165. Zvonko Kunić  

U katastrofalnoj demografskoj situaciji u kojoj 

se nalazi RH svakoj obitelji s djecom, svakom 

djetetu treba razumijevanje i pomoć zajednice 

i okruženja u kojem živi. 

Ustavna odgovornost, uspješnost države i 

JL(R)S se najvidljivije očituje i prepoznaje u 

„društvenoj brizi za djecu“! 

Zagrebačka Mjera roditelj odgojitelj je prva 

ozbiljna demografska mjera u RH koja je 

naišla na veliki interes opće javnosti, 

ponajprije roditelja u obiteljima s više djece, 

ne samo u Zagrebu nego u cijeloj državi. 

Ukidati ili sakatiti Mjeru, ne nuditi alternativu, 

pravdati to nesavršenostima Mjere (popravi, 

unaprijedi, ojačaj) je NERAZUMNO i 

SEBIČNO. 

Tko govori o mogućnostima smještaja djece 

predškolskog uzrasta obuhvaćene Mjerom 

(6000 djece) u dječje vrtiće grada Zagreba, NE 

ZNA što govori.  

Predlažem da se Mjeru nipošto ne ukida dok 

RH ne smogne hrabrosti i novaca za njezinu 

primjenu na području cijele Republike 

Hrvatske.   

Prihvaća se 

 

166. 
Mario 

Pratljačić 
 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja predloženog od strane Kluba 

gradskih zastupnika Bandić Milan 365. 

Odlukama o izmjenama nije definirano kako 

će se djeci vrtiće dobi osigurati mjesto u vrtiću 

kada mjesta nema već sada,a novi vrtići se ne 

grade u tako kratkom roku. 

Smatram da nije napravljena stručna dubinska 

analiza mjere i potaknut će se samo dodatno 

iseljavanje iz grada i države zbog nesigurnosti 

i nestabilnosti. 

Primarni cilj demografske mjere roditelj 

odgojitelj bio je pozitivno utjecati na broj 

stanovnika u gradu Zagrebu povećanjem 

trecerodene djece, što se i dogodilo ali i 

povećanje četvero i više rođene djece gdje su 

rezultati i više nego dobri. 

Vodstvo grada pokazuje da ih ne zanimaju 

obitelji s više djece i štetnim izmjenama 

Odluke ih se svjesno gura u državni sustav 
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socijalne skrbi te su sami tim pokazali da su 

neodgovorni,nepošteni i nehumani. 

167. 
Marijana 

Pratljačić 
 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja predloženog od strane Kluba 

gradskih zastupnika Bandić Milan 365. 

Smatram da je Odluka o izmjenama 

nezakonita.Pojedinačnom 

odlukom(Rješenje/Zaključak) nadležnog tijela 

svakom pojedinom korisniku priznato je pravo 

u trajanju i visini,te na stečeno pravo ne može i 

ne smije utjecati kasnija izmjena ili dopuna 

Odluke. 

U svojoj analizi Grad Zagreb je trebao 

promatrati kretanje samo treće i više rođene 

djece. 

Također smatram da je Odluka o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja donesena na izravnu i značajnu 

štetu roditelja odgojitelja grada Zagreba bez 

značajne opće dobrobiti grada Zagreba. 

Roditelji koji su se odlučili na Mjeru planirali 

su budućnost svoje obitelji u skladu s 

ponuđenim uvjetima. 

Prihvaća se 

 

168. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam akt u cijelosti. Grad Zagreb je 

roditeljima dao mogućnost da budu kući sa 

svojom djecom što je ispravna mjera. Iz 

razloga što ta mjera poboljšava život djece i 

roditelja. 

Prihvaća se 

 

169. Irena Horvat  

Podržavam prijedlog da se ne ukine mjera RO 

jer se slažem da je poništenje mjere 

napravljeno bez valjano opravdanih razloga. 

Prihvaća se 

 

170. Lucija Matić  

Poštovani, odluka gradonačelnika Tomislava 

Tomaševića je nezakonita. Ostvarivanjem 

prava na mjeru, dobila sam jamstvo da će 

korištenje mjere trajati do 15.godine života 

najmlađeg djeteta te mi je kao majci iz više 

razloga odgovarala. Kako sam tada imala 25 

godina radnoga staža, 45 godina starosti kada 

sam izela mjeru i imala 3 autoimune 

bolesti,odlučila sam iskoristiti ponuđeno. To je 

bio ponuđeni, slobodan izbor svakog roditelja. 

Kako moja curica već sada ima 8.5 godina, 

ispadam iz mjere što je neprihvatljivo.Djeca su 

Ustavom zaštičena kategorija, očekujem kao 

majka koja koristi ponuđenu mjeru, da grad 
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Zagreb povuče besmislenu odluku o tkz 

revidiranju mjere. U situaciji demografskog 

sloma u republici Hrvatskoj nezamislivo je da 

lokalna politika želi ugasiti demografsku 

mjeru koja je polučila rezultate.Oštro se 

protivim odluci grada Zagreba na čelu sa 

Tomislavom Tomaševićem da uvedu toliko 

bezosječajne i nelogične promjene te se nadam 

obustavi njihova revidiranja tj ukidanja mjere.  

171. Milan Ortner  

Odluka o novčanoj pomoći za roditelja – 

odgojitelja nakon rođenja trećeg i daljeg 

djeteta u obitelji tek je počela davati vidljive 

demografske rezultate, te je vrlo štetno da se 

ukida. 

Fertilitet majki – obitelji korisnika te novčane 

pomoći je iznad 3,0 , a prosječni fertilitet u R. 

Hrvatskoj je oko 1,5. Bitno je za tako značajno 

podizanje fertiliteta rođenje drugog i trećeg 

djeteta, a novčana pomoć za to je sigurno 

značajan poticaj.  

Odlukom o izmjenama novčane pomoći za 

roditelja – odgajatelja to postaje beznačajan 

poticaj, zapravo se ukida. Time se demografiji 

RH čini velika šteta, jer se do sada utrošena 

sredstva i iskustva ne vrednuju vjerodostojno. 

Potrebno je troškove Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja – odgajatelja usporediti sa 

troškovima zbrinjavanja po djetetu u dječjim 

vrtićima, uključujući i izgradnju i održavanje 

dječjih vrtića, te uzevši u obzir da se radi o 

trećem i daljem djetetu u obitelji, da roditelj 

nema pravo godišnjeg odmora, bolovanja i 

drugih povoljnosti. Novčana pomoć ne može 

biti manja od izračunatih troškova u dječjim 

vrtićima. Prema mogućnostima, može se 

povećati zbog stimulacije za demografiju. 

Može se vrijeme korištenja novčane pomoći 

smanjiti do cca desete godine starosti 

najmlađeg djeteta. 

Prihvaća se 

 

172. Bernard Kos  Podržavam nacrt. 
Prihvaća se 

 

173. 
Krunoslav 

Kukovovičić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. 

Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stećenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

174. Ivana Kovačić  

To je steceno pravo koje se nesmije 

dirati.Moja obitelj je racunala na ovu 

mjeru,nisam planirala iskoristiti svih 15 

godina,ali smo planirali jos jedno djete a to 
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nam prije nego sto sam uzela mjeru nebi bilo 

moguce radi prirode posla kojom se 

bavimo.Nadam se da ce se mjera nastaviti i 

pruziti sigurnost obiteljima d vise djece. 

175. 
Stjepan 

Kovačić 
 

Ukidanje ove mjere je protuzakonito, ostavlja 

se više od 20000 ljudi da se snalaze kako 

znaju.Mjera je bila demografska i kao takva je 

dala rezultate.Ako se ne varam mjera je pocela 

2016 g. a od 2020 g svi znamo kakvo je stanje 

u Hrvatskoj i u svijetu,i rijetko tko se u doba 

pandemije i potresa odluci postati roditeljom,a 

tek 3 ili koje vise to je hrabrost.Svaka cast tim 

ljudima.Zaluzuju i vise od toga.Biti roditelj 

puno radno vrijeme je najtezi posao.Djeca su 

nasa buducnost i zato se mora poduzeti sve da 

se mjera nastavi i prosiri i na ostale gradove. 

Prihvaća se 

 

176. 
Zdravko 

Jurasović 
 

Načelno se slažem sa predloženim nacrtom 

akta uz napomenu da je gosp. Gradonačelnik u 

predizbornim sučeljavanjima nedvojbeno i ne 

dvosmisleno rekao da neće dirati mjeru 

korisnika koji je koriste. I u našim 

demokratskim standardima mislim da je to 

nedopustivo. Nedopustivo je, sa strane 

možemo jurišnika, da napadaju, 

omalovažavaju djecu roditelja odgojitelja na 

način da su smanjenih kognitivnih 

sposobnosti, a sve na osnovu nepostojećih 

istraživanja rezultata takve djece u školi. 

Najglasnije u takvim lažnim segregacijama su 

gđa. Kekin i Benčić.  

Prima se na 

znanje 

 

177. Katerina Đurić  

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. Smatram 

da nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere. Ustav RH ne dopušta povratno 

djelovanje .Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi čl.73-76. kaže da se na akt ne 

može retroaktivno djelovati i Statut Grada 

Zagreba. 

Novčana pomoć roditeljima odgojiteljima 

financijski vrednuje rad očeva i majki u 

odgoju i brizi o djeci i kućanstvu. Ukidanjem 

mjere potaknut će se dodatno iseljavanje iz 

grada i države zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti. Smatram da je mjera imala 

demografski učinak i zato se ista ne smije 

ukinuti. Odluka o izmjenama je nezakonita i 

neustavna. 

Prihvaća se 

 

178. Alojzije Đurić  

Smatram da je mjera kao demografska 

pokazala učinak i da se ne smije retroaktivno 

ukidati. Ostvarivanjem prava na mjeru, 

roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da će 

Prihvaća se 

 



korištenje mjere trajati do 15.god. najmlađeg 

djeteta. 

Odluka je nezakonito ukinuta ,a djeca su 

Ustavom zaštićena kategorija. Smatram da 

mjera nije trebala biti ukinuta i revidirana jer 

nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere. Smatram da vodstvo grada pokazuje da 

ih ne zanimaju obitelji s više djece,te ih 

svršavaju u kategoriju kao socijalno 

ugrožene.Štetnim izmjenama Odluke svjesno 

ih se gura državni sustav socijalne skrbi. 

179. Anica Marić  

Podrška roditeljima odgajateljjma Današnje 

mlađe obitelji su na rubu egzistencije,tesko je 

izvedivo i stambeno pitanje jer je nemoguće 

dic stambeni kredit. Vecina baka i djedova 

rade a poslodavci nemaju sluha za majke sa 

vise djece. Vrtići su prenapunjeni i zbog toga 

je bolje da su djeca doma sa svojim 

roditeljima. Jer su tete odgajateljice 

prebukirane brojem djece po grupama.I da 

gospodin Bandic je bio pametan kad je donio 

takvu odluku jer nam se djeca koja bi trebala 

stvarati obitelji u Hrvatskoj iseljavaju 

Mirovinski fond je vec sad pred rasulom i 

mene zanima tko ce zarađivati jednog dana za 

nas starije građane kad smo vec sad pred 

demografskim slomom? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja. Zbog 

bacanja višebrojnih obitelji na rub 

egzistencije,nedovoljnog broja mjesta u 

vrtičima,te nedovoljnog broja strucnog kadra 

za obavljanje svog zanimanja u vrtićima. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

180. 
Kristijan 

Mijatović 
 

Podrška roditeljima odgajateljjma Njima je 

ponuđeno da uzmu status. I nitko ih nije 

zastitio. To vam je ko da dobite dozvolu da 

smijete izgradit stambenu zgradu od 5 katova 

pa vam za par g kazu da morate taj zadnji kat 

rusiti jer je eto dosla nova vlada. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

181. 
Slavko 

Mijatović 
 

Podrška roditeljima odgajateljima Zastitite 

Hrvatsku od demografskog sloma dok jos nije 

kasno. Majkama sa vise djece je jako tesko 
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pronaci posao,jer se svi boje bolovanja. I posla 

nema . Zato ce vam narod iseliti iz lijepe nase. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

182. 
Bosiljka 

Mijatović 
 

Podrška roditeljima odgajateljima Zastitite 

Hrvatsku od demografskog sloma dok jos nije 

kasno. Majkama sa vise djece je jako tesko 

pronaci posao,jer se svi boje bolovanja. I posla 

nema . Zato ce vam narod iseliti iz lijepe nase. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

183. Niko Marić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

184. Anita Jurić  

U potpunosti se slažem s gore navedenim 

predloženim nacrtom. Izgradnja tolikog broja 

vrtića na području Grada Zagreba u ovom 

trenutku nije održiva, a poslati roditelje 

odgajatelje na burzu znači opterećenje ne za 

grad već i za državu. U ovom trenutku nakon 

što je objavljen popis stanovnika za 2021. i 

jako poražavajuća brojka o smanjenju broja 

stanovnika na nivou država dajem pozitivnu 

preporuku na predloženi nacrt akta i da se 

uvedu i dodatne mjere i poticaji u cilju 

povećanja broja stanovnika kako u Gradu 

Zagrebu tako i u RH. 

Prihvaća se 

 

185. Marina Marić  

Status roditelja odgajatelja. Status sam uzela 

na 3 dijete koje ce u 8. mj navrsiti 7g. Imam i 

malu bebu na koju nisam.prenosila status jer si 

nisam mogla priustiti da budem bez primanja 

dok se papiri riješe. Na statusu sam od 2016 g 

i u mjeri je rođeno 4 dijete.. sad po novoj 

odluci bi ja trebala ostati bez statusa,a nisam u 

mogucnoti raditi zbog male bebe. Recite vi 

meni kako moze 6 clana obitelj sa tako malo 

primanja opstati a da ih ne uhvati poriv da se 

isele iz zemlje koja ne stiti ni obitelj,ni majke a 

ni djecu? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

186. Sanja Mandić  

Kao korisnik mjere RO u potpunosti se slažem 

da de donešena Odluka 9.12.2021.g. poništi. 

Razloga je zaista mnogo, kao sto se već 

danima o tome i govori. U mjeru sam ušla 

među zadnjima jer sam i tada vjerovala i 

drugačije nisam čula od našeg gradonačelnika, 

nego da se u stečena prava roditelja neće 

dirati. Odlučila sam se dati otkaz nakon 21 

godine radnog staža, gdje sam samo u zadnjoj 

firmi bila punih 11 godina s plaćom od 

7.000,00kn. Po uzimanju statusa odlučila sam 

se podići kredit kako bih svojoj djeci uz tu 

mjeru omogućila krov nad glavom, jer sam je 

smatrala kao siguran prihod koji bi mi olakšao 

da do nekretnine i dođem. Slažem se da se 

Odluka o ukidanju mjere poništi iz sljedećih 

razloga: - pojedinačnom odlukom 

(Rješenje/Zaključak) nadležnog tijela svakom 

pojedinom korisniku priznato je pravo u 

trajanju i visini, te na stečeno pravo ne može i 

ne smije utjecati kasnija izmjena i/ili dopuna 

Odluke - na osnovi prava na mjeru poslovna 

banka je davala kredite, minuse i kartice, te se 

tretiralo kao jedino stalno novčano primanje, 

čime je mjera bila tretirana i šire, kao dio 

cjelokupnog pravnog sustava RH - Ustav RH 

ne dopušta povratno djelovanje, kao ni Zakon 

o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti Statut 

Grada Zagreba - Pravo se može ukinuti ili 

smanjiti samo pojedinačnim aktima prema 

svakom korisniku, a ne Odlukom Skupštine - 

Grad Zagreb je u bilo kojem trenutku ranije 

mogao zaustaviti prihvat novih korisnika, te se 

za smanjenje opsega prava odnosno ukidanje 

ne može sada pravdati da mjera nije dobro 

definirana ili nedostatkom novaca - Odluka o 

izmjenama je nezakonita - djeca su Ustavom 

zaštićena kategorija Pored svega tu su i 

ARGUMENTI STRUČNOG MIŠLJENJA 

DEMOGRAFA: - nije napravljena stručna 

dubinska analiza mjere - niti jedan demograf 

nije izradio analizu mjere koja je bila podloga 

za izmjenu Odluke - u svojoj analizi Grad 

Zagreb je trebao promatrati kretanje samo 

treće i više rođenih - 2020. godina je bila 

krizna (dolazak svjetske zdravstvene krize i 

potres u Zagrebu), manje sklopljenih brakova i 

sve to ima utjecaj na broj novorođenih u 

Prihvaća se 

 



Zagrebu u toj godini, te se ne može koristiti u 

analizama, kao što Grad to čini - dok je u RH 

broj trećerođenih i više u padu, zahvaljujući 

populacijskoj politici i mjeri roditelj odgojitelj, 

te brojke u Zagrebu pokazuju rast - prema 

podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo još barem jedno dijete - 

da mjere nije bilo, tko zna kakvi bi bili podaci 

o broju novorođenih - primarni cilj 

demografske mjere roditelj odgojitelj bio je 

pozitivno utjecati na broj stanovnika Zagreba 

povećanjem trećerođene djece, a drugi cilj 

pozitivno utjecati i na povećanje broja četvero 

i više rođene djece, a rezultati su i više nego 

dobri - u situaciji demografskog sloma u 

Republici Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna 

politika želi ugasiti demografsku mjeru koja je 

polučila rezultate - ostvarivanjem prava na 

mjeru, roditelji su dobili svojevrsno jamstvo 

da će korištenje trajati do petnaeste godine 

života najmlađeg djeteta - Odluka o 

izmjenama je nezakonita i neustavna - 

samohrani roditelji - roditelji djece s posebnim 

potrebama - dijelu korisnica mjera je 

omogućila obranu i sigurnost od obiteljskog 

nasilja i neovisnost o nasilnom partneru - 

rasteretio se sustav predškolskog odgoja i 

obrazovanja - novćana pomoć roditeljima 

odgojiteljima financijski vrednuje rad očeva i 

majki u odgoju i brizi o djeci u kućanstvu - 

Odlukom o izmjenama nije definirano kako će 

se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u vrtiću, 

vrtići su potkapacitirani, grubo se krši 

pedagoški standard, a kompenzacijske mjere i 

dalje nema - smanjivanjem mjesečnog iznosa 

na 1000kn, korisnike mjere se prisiljava na 

zapošljavanje, moraju upisati djecu u vrtić, 

mjesta nema već sada, a novi vrtići ne grade se 

u tako kratkom roku - napuštanje tržišta rada 

bio je slobodan izbor svakog roditelja, koji je 

odlučio prihvatiti ponuđeno pravo na mjeru - 

gradske vlasti svjesne su negativnih posljedica 

primjene Odluke o izmjenama - osmišljavanje 

mjera prihvata trebalo je prethoditi izmjenama 

Odluke koja smanjuje opseg, odnosno ukida 

pravo - upisi u vrtić počinju u svibnju, a grupe 

počinju s radom u rujnu - za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3-5% ukupnog 

proračuna ZG-a, ušteda se mogla postići 

drugdje, a ne dovođenjem u ugrozu oko 20000 



djece - socijalno neosjetljive aktualna 

zagrebačka vlast - vodstvo grada pokazuje da 

ih ne zanimaju obitelji s više djece, te ih 

svrstavaju u kategoriju kao socijalno ugrožene, 

a i štetnim izmjenama Odluke ih svjesno gura 

u državni sustav socijalne skrbi - dokazali su 

nepoznavanje zakona, nepoznavanje teme i 

nebrigu za potencijalne probleme koje će 

izmjenama Odluke izazvati - potaknut će se 

dodatno iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti - bit će dodatanih 

ovrha, blokada računa i deložacija - 

neodgovorno, nehumano, nepošteno i 

nezakonito djelovanje 

Poništiti Odluku o ukidanju mjere i ono što je 

stečeno ne dirati!!! 

187. Suzana Beriša  

Status roditelja odgajatelja. Ja sam majka 6 

djece. Status mi jeko puno znaci jer je tesko 

pronaci posao ,poslodavci se samo primaju za 

glavu jer im napomenom koliko djece imam 

samo bolovanje zvoni u glavi. A u vrtićima 

nema mjesta. Niti nema popodnevnih smjena 

da bi se mogle pohađati kad moj posao 

zahtjeva popodnevnu smjenu. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

188. 
Suzana 

Dumnica 
 

Podrška roditeljima odgajateljima. U 

danjašnjem demografskom slomu vrednovanje 

obitelji je najvaznije. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

189. 
Snježana 

Dumnica 
 

Podrška roditeljima odgajateljima Veliki broj 

stanovnika se iseljava. Veliki broj umire zbog 

pandemije. Ukoliko se tolike brojne obitelji 

bace na rub egzistencije,uz veliku 

nemogucnost zaposlenja bojim se da ce nase 

stanovnistvo se svesti na minimalizam i da 

cemo ostati drzava puna penzinera koji nece 

imati ni za kruh jer im nitko nece imati zaraditi 

za mirovinu. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



190. Dragan Tadić  

Podrška roditeljima odgajateljima. Majke sa 

vise djece NITKO NE ZELI ZAPOSLITI.I 

danasnje vrijeme pandemije je nepogodno i za 

nac posao i za upisati djete u vrtic. Poslodavci 

nemaju razumjevanja prema roditeljima sa 

vise djece,i zbog samnoizolacija,i zbog cestih 

bolovanja koja nose vrticko razdoblje. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

191. 
Miljenko 

Grbić 
 

Podržavam načelne primjedbe i prijedloga na 

predloženi akt i obrazloženje te dodajem kako 

bi se ukidanjem/reduciranjem Mjere roditelj 

odgojitelj polučili negativni efekti, kako 

slijedi: 

-pogoršanje životnih uvjeta obitelji koje su 

korisnici Mjere roditelj odgojitelj,  

- pritisak na smještaj u dječje vrtiće u kojima 

je nedostatan broj mjesta, 

- nemogućnost pravovremene izgradnje 

dovoljnoga broja dječjih vrtića koji bi 

zadovoljili potrebe korisnika, 

- devalvacija obiteljskih vrijednosti i važnosti 

obitelji kao temelja društva, 

- poticanje predrasuda prema osobama koje su 

se odlučile za korištenje Mjere roditelj 

odgojitelj,  

- netočno prikazivanje Mjere kao one koja nije 

polučila rezultate, a dokazano je da je više 

trećerođene djece. 

- poništavanje poticaja ostalim gradovima za 

uvođenje iste mjere 

Prihvaća se 

 

192. Angela Kuraja  

Ja koristim status roditelja odgajatelja i imam 

4 djece. Nitko me ne zeli zaposliti a mjesta u 

vrticima nema. Gdje bi ja trebala sa svojom 

djecom? Ukoliko ostanemo bez statusa ja ne 

vidim izlazak iz siromastva. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

193. Ivica Žugčić  

Ne slažem se sa ovom odlukom gradske 

skupštine o revidiranju mjere roditelj 

odgojitelj jer su dobili to pravo zadovoljivši 

sve uvjete i prilagodili svoje živote prema ton 

mjeri. 

Prihvaća se 

 



194. 
Radica 

Djaković 
 

Javljam se u ovo javno savjetovanjekako bi 

mogla reći da je donesena tolika nepravda 

roditeljima i djeci.Svi su svjesni kakva je 

situacija u državi,u vrtićima a i uz to je doba 

pandemije.Nadam se da će se roditeljima 

vratiti njihova stečena prava. 

Prihvaća se 

 

195. Ivan Kuraja  

Podrška roditeljima odgajateljima. Ukoliko ne 

budemo težili prema zadržavanju 

mnogobrojinih obitelji bojim se da nam se za 

par godina crno pise. Tko ce puniti mirovinske 

fondove? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

196. Anđelka Boras  

Podrška roditeljima odgajateljima. Ukoliko 

nebudemo težili prema zadržavanju 

mnogobrojinih obitelji bojim se da nam se za 

par godina crno pise. Tko ce puniti mirovinske 

fondove? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

197. Davorka Guja  

Podrška roditeljima odgajateljima Sramota da 

u danasnje vrijeme ne vrednujemo buduce 

narastaje koji ce jednog dana pridonositi u isti 

taj fond iz kojeg se danas odvaja za njih. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

198. Aja Koblje  

Mislim da gradonačelnik Tomašević nije bio 

siguran na dan 9.12.2021.g. zbog čega 

predlaže revidiranje ove mjere.Prvo je govorio 

zbog neke uštede,koja znamo gdje bi mogla 

završiti,a zatim da je djeci potrebna 

socijalizacija.Nisam primjetila da djeca koja 

nisu pohađala vrtić nisu dovoljno 

socijalizirana i da se razlikuju od onih koji su 

pohađali vrtić i da se vidi razlika kada dođu u 

školu.To su samo gluposti a izglasana je jer je 

znao da ima većinu u saboru. 

Prima se na 

znanje 

 

199. 
Marina 

Sahilović 
 

Koristim status roditelja odgojitelja i imam 5 

djece. Na statusu sam od 2020 godine. Status 

mi jeko puno znaci jer nebi mogla zivjeti od 

porodiljne naknade.a sam upis djece u vrtic je 

nemoguča misija jer mjesta u vrticima kao i 

Prihvaća se 

 



strucnog kadra nema.Smatram da isto 

pridonosim zajednici jer moja djeca ne 

pohađaju vrtic i tako su oslobodila mjesto 

obiteljima sa jedno ili dvoje djece. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

200. Nada Lokas  

Smatram da retroaktivno donošenje ove 

odluke nije po zakonu RH a također ni Statuta 

grada Zagreba.Nadalje,ovo je demografska a 

ne socijalna mjera,koja nam je kao korisnicima 

ponuđena.Zivote smo organizirali vjerujući 

potpisanom aktu,sada tražite od nas da se 

preko noći reorganiziramo, zato što ste vi tako 

odlučili.Prava smo stekli i želimo ih nastaviti 

koristiti u skladu sa istim.Doista mi nije 

jasno,nakon svih demografskih analiza 

provedenih od stručnih osoba(demografa),sada 

i popisa stanovništva, vi i dalje tvrdite da ste 

proveli analize i da su vaši "strucnjaci"dosli do 

drugačijeg zaključka.Nismo slijepci,stoga nas 

ne činite takvima. 

Smanjenje naknade na 1000kn je sramota,dajte 

vi živite sa tim iznosom.Ima roditelja koji nisu 

radno sposobni,komentar tipa socijalna pomoć 

je više nego jadan,generalno nista vezano uz 

izmjene nije pomno odradeno nego paušalno 

pa ako prode,prođe.Sramota,igrati se tako 

napamet ljudskim sudbinama. 

Prima se na 

znanje 

 

201. 
Anita 

Karamatić 
 

Javljam se jer sam ogorčena i ne znam kada će 

doći kraj toj nepravdi u našem sustavu.Pokojni 

gradonačelnik nije izmislio ovu demografsku 

mjeru nego ju je predložio nakon detaljne 

analize demografa i analitičara pa ne 

razumijem kako se bez te iste analize može 

ukidati i izmišljati lažne brojke. 

Prima se na 

znanje 

 

202. Zlata Talić  

Korisnica sam statusa roditelja 

odgajatelja,imam troje djece i status koristim 

od 2018 g,zelim da se izborimo za ono sta nam 

je ponuđeno a sad nam se nemilosrdno 

oduzima. Bez imalo savjesti i milosrđa prema 

obiteljima i djeci koja su nasa budućnost. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



203. 
Magdalena 

Tadić 
 

Korisnica sam statusa roditelja odgajatelja od 

2016 g. Oduzimaju nam se prava koja su nam 

ponuđena,bez imalo savjesti i milosrđa prema 

obiteljima i djeci koja su nasa budućnost. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

204. 
Natalija 

Krznarić 
 

Mjesta u vrtićima nema i to je činjenica.Koliko 

je grad Zagreb sufinancirao za vrtić te ako ga 

dijete ne pohađa to se na ovaj način pretočilo u 

ovu mjeru.Zato svi koji doslovno pljuju po 

nama molim neka prestanu.Svi znamo koliko 

je majci sa 3,4,5 djece teško uskladiti posao sa 

obitelji i obavezama a da ne pričam o 

dobivanju posla.Zato Vas molim da se zajedno 

pokušamo izboriti za naša stečena prava. 

Prihvaća se 

 

205. 
Vida 

Antunović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

206. Niko Janjić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

207. Marko Janjić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

208. 
Ljilja 

Kobeščak 
 

Naš grad Zagreb je zbog ove mjere dobio 

naziv „Prijatelj djece“ da bi sada odjednom 

netko došao na vlast i odlučio to 

promjeniti.Smatram da to nije u redu.Do sada 

nisam primjetila da je bilo tko od naših 

građana pretjerano zadovoljan odlukama koje 

donosi gradonačelnik Tomašević.Mislim da se 

zakoni nebi smjeli kršiti i da će sve biti 

ispravljeno i vraćeno na staro. 

Prima se na 

znanje 

 

209. 
Sabahudin 

Ibranović 
 

Status smo dobili upravo da oslobodimo 

mjesta u vrtićima.Do sada se nije izgradio niti 

jedan novi vrtić a naša djeca bi trebala krenuti 

tj upisati se u 5 mj. a krenuti u 9 mj.Da 

dobijemo mjesto u vrtiću moramo biti 

zaposleni.Rijetko tko ima baku servis da čuva 

djecu.Zanima me kako bi to trebali izvesti. 

Prima se na 

znanje 

 



210. 
Roman 

Kolarić 
 

Ne znam pravno gledajući dali se smije ukidati 

ova demografska mjera,ali ako je dano ljudima 

na korištenje mislim da se nije trebalo dirati 

bar postojeće korisnike mjere.Ljudi su u strahu 

jer su dovedeni u taj položaj. 

Prihvaća se 

 

211. 
Sandra 

Nikolić 
 

Ovim putem podrzavam Nacrt prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novcanoj pomoci za 

roditelja odgojitelja predloženog od Kluba 

zastupnika Milan Bandić 365.Smatram da je 

izmjena Odluke o novcanoj pomoci za 

roditelja odgojitelja donesena 

nepromišljeno,neprovjereni i sretno za 

korisnike te mjere.Ukidanjem mjere Roditelj 

odgojitelj dolazi do poveceg broja 

nezaposlenosti,preko 6000 vrticke djece ostaje 

bez mjesta u crticu jer mjesta nema ni za djecu 

koja nisu korisnici mjere.Roditelji koji su 

odlučili uzeti mjeru i potpisali rijesenja sa 

gradom Zagrebom ,planirali su svoju 

budućnost djece u skladu sa ponudenom 

mjerom.Zalosno je sto ova vlast grada Zagreba 

ne vidi koliko je potrebno da imamo obitelji sa 

vise djece.Zalosno sto moj rodni grad Zagreb a 

isto tako i rodni grad moje djece tu istu djecu 

dovodi u nezgodan položaj,sto se u zadnje 

vrijeme ta nasa djeca povlače po 

medijima,nazivaju pogrdnim imenima i time ih 

se diskriminira kao i njihove majke i ove jer 

eto uzeli su nedto sto je ponudenom.Ovakav 

bavim ukidanja mjere Roditelj odgojitelj je 

neprihvatljiv i donosi veliku stetu postojećim 

korisnicima.Nitko od vladajućih o tome nije 

razmišljao,o posljedicama.Grad Zagreb bi 

trebao biti simbol obitelji sa vise djece,primjer 

drugima,zajedništva i obitelj ,ali ne.Zagreb 

pokazuje kako gradu nije stalo do 

djece,obitelji,ukida i smanjuje kao da mu nisu 

potrebni ni djeca,ni mladež ,ni 

obitelji.Zalosno,grade moj zalosno. 

Ponistavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelj odgojitelj,ostaviti 

postojećim korisnicima njihova stečena 

prava,otvoriti mogućnost novih korisnika. 

Prihvaća se 

 

212. Žana Bespajko  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



213. 
Marisa 

Pavlović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

214. 

Martina 

Pankretić 

Hadžić 

 

Roditelj odgojitelj,majka 3 djece,6,3 i pol i 13 

mjeseci.Najmlađe djete je djete sa pp i zbog 

nje sam uzela status 2021,jer smo stalno na 

kontrolama i fizikalnim terapijama. Imam 18 

godina radnog staža prije nego sam uzela 

status. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

215. 
Nikolina 

Đurić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

216. Ivan Đurić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

217. Nurka Rustan  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

218. Boris Rustan  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

219. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Suglasan sam s nacrtom. 
Prihvaća se 

 

220. 
Mirjana 

Mesec 
 

Na statusu sam roditelja odgajatelja od 2017 

godine. Imam troje djece,a sveukupno 23 

godine radnog staža. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

221. Ivan Mesec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

222. Anita Mesec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

223. Iva Volarić  

Koristim status roditelja odgajatelja od 2018 g 

i imam troje djece. Prije toga sam stekla 13 

godina radnog staža. Mjera za mene znaci 

potpunu posvećenost djeci, manje bolesti zbog 

nepohađanja vrtića. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

224. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Smatram da predloženi nacrt akta nije u 

interesu građana grada Zagreba kako to 

predlagatelj u javnosti želi prikazati jer je 

Mjera roditelj-odgajatelj (koja se ovim aktom 

de facto ukida) značajno doprinijela sadašnjoj 

demografskoj strukturi našeg grada odnosno 

potaknula mnoge roditelje na odluku za 

rađanjem trećeg djeteta u obitelji.  

Mišljenja sam da se predloženim aktom ne 

revidiraju nego ukidaju stečena prava 

korisnika što nije  zakonito a po mom 

mišljenju niti društveno i socijalno 

prihvatljivo.  

Smatram da svi roditelji-odgajatelji koji su 

stekli pravo na korištenje Mjere moraju imati 

mogućnost istu koristiti po onim uvjetima i u 

onim rokovima koji su bili na snazi u trenutku 

potpisivanja Ugovora o korištenju te nikakva 

naknadna odluka  ovo pravo ne može 

derogirati. 

Zalažem se za poštivanje stečenih prava naših 

sugrađana kao i njihovo ustavno pravo da u 

konačnici sami odlučuju o nastavku ili prekidu 

korištenja Mjere odnosno pravu na slobodan 

izbor načina na koji će brinuti o svojoj 

malodobnoj djeci i organizirati život i 

dinamiku unutar svoje obitelji.  

Prihvaća se 

 



Na kraju s žaljenjem želim istaknuti da je iz 

donesenog Proračuna Grada Zagreba za 2022. 

godinu vidljivo da razlog za predlaganje ovog 

akta nije smanjenje proračuna na rashodovnoj 

strani nego raspoređivanju sredstava koje su 

ranijih godina bila iskazana za korisnike Mjere 

na druge pozicije proračuna namjenjene za 

razne potrebe predlagatelja i njegovih 

koalicijskih partnera ... 

225. 
Cecilija 

Pavlović 
 

Koristim status roditelja odgajatelja od 2020g i 

imam 3 djece. Mjera za mene znaci potpuna 

posvečenost djeci,manje bolesti zbog 

nepohađanja vrtića .,te mogučnost roditeljima 

sa manje djece da rasteretim sa svojom djecom 

mjesta. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

226. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pojedinacnom 

odlukom(rjesenje/zakljucak)nadleznog tijela 

svakom pojedinom korisniku priznato je pravo 

visina i trajanje,samom 1.isplatom Grada 

Zagreba to pravo nam je potvrđeno i time 

postaje stečeno pravo koje se NE SMIJE dirati 

ako nije na korist korisniku koji je vec stekao 

to pravo 1.uplatom Grada Zagreba. Odluka 

gradske Skupstine kojom se smanjuje primanja 

je neustavna i samim time nije legalna,jer se 

stečena prava ne smiju dirati vec su su mogli 

ukinuti novi korisnici. Apsolutno struka nije 

sudjelovala u reviziji same mjere vec su u tom 

revidiranju sudjelovali ljudi koji nisu 

apsolutno kvalificiranini (sposobni) donositi 

misljenje na temelju kojeg se doslovno ukinulo 

steceno pravo. Kazem ukinulo jer tko je u 

mogucnosti zivjeti sa cetvero djece kada je 

naknada smanjena na 1000kn..te samim time 

se morate zaposliti,a ako imate dijete mlađe od 

3godine to je ne moguce jer ga ne mozete 

upisati u vrtic zbog stavka ugovora. Ne znam 

kako Grad Zagreb uopce moze raditi na stetu 

svojih korisnika kada znaju da se djeca neće 

moći upisati u vrtic zbog nedostatka slobodnog 

kapaciteta koji je i prije ukidanja mjere 

postojao. Cak 53% korisnika mjere koju je 

Grad Zagreb nudio majka/ocevima da uđu u 

nju,samim ulaskom su dobili jos najmanje 

jedno dijete. Za mjeru roditelj odgojitelj 

izdvaja se samo između 3% - 5 % ukupnog 

Prima se na 

znanje 

 



proracuna Grada Zagreba. Hrvatska ima nizak 

natalitet i prijeko potrebna joj je mjera kakva 

je roditelj odgojitelj. 

227. Irena Jurišić  

Koristim status roditelja odgajatelja i imam 3 

djece. Uzela sam status jer nisam dijete mogla 

upisati u vrtic, a nemam nikoga tko bi pazio na 

njega da bi ja mogla raditi. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

228. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

S ukidanjem statusa roditelja odgojitelja 

potaknut će se dodatno iseljavanje iz RH zbog 

nesigurnosti koju nam vodstvo grada pokazuje. 

Vlast grada pokazala je da ih visebrojne 

obitelji ne zanimaju nego ih se i javno linčuje i 

vrijeda. Grad nas je pozvao od 2016.g da 

uzmemo taj status. Ja sam osobno ispisala 

dijete iz vrtica i odbila dobru poslovnu priliku 

i svoj život prilagodila toj mjeri. Nadam se da 

ova odluka nece stupiti na snagu. 

Prima se na 

znanje 

 

229. Anđa Stanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

230. Anto Jurišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

231. Željko Jeger  Nemam primjedbu na predloženi nacrt akta. 
Prihvaća se 

 

232. Janja Mitić  Nemam primjedbi i podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 

233. Sanela Lopar  

Koristim status roditelja odgajatelja i majka 

sam 4 djece. Ne zelim da se ukinu nasa stečena 

prava. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

234. 
Marija 

Karamatić 
 

Koristim status roditelja odgajatelja. Majka 

sam 3 djece. Uzela sam status jer nisam mogla 

nać posao. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

235. 
Ana 

Milanović 
 

Ponistavanjem trenutne odluke gradske 

skupstine o statusu roditelja odgojitelja,zbog 

bacanje visebrojnih obotelji na rub egzistecije 

a i sami time  na zabrinutost roditelja di s 

dijecom kad mjesta u vrticima nema a samim 

time nema ni  mjesta u boravcima za dijecu 

koja do 3 ,4 razreda nemogu biti sama. pisem 

u ime svih clanova obitelji,smatram da 

ponistenje trenutne odluke gradske skupštine o 

statusu roditelja odgojitelja nije dobra 

odluka,dosta roditelja je po toj mjeri sebi 

organiziralo buducnos. 

Vracanje steceni prava  postojecim  korinicima 

a isto tako potaket  nasu ljepu Hrvatsku da se 

to odrzi i na drzavnoj  razini za sve koji zele 

bit s svojom dijecom.Grad nam je ponudijo 

mjeru i oni koju su htjeli su tu mjeru i 

uzelu,Ovo ukidanje mjere je tjeranje majki na  

odvojenos od svoje djece ,nadam se da ce 

pravda pobjedit i majke bit s djecom do isteka 

nasih ugovora.Smatram da svatko sebi bira  

kako ce dalje dali zeli radit ili ostat i brinuti se 

za dobro bit svoje djece. 

Prihvaća se 

 

236. 
Katarina 

Martinec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

nemogućnost upisa u vrtiće, pogotovo jer su 

već sada mjesta u vrtićima prenapučena 

dozvoljenim brojem djece po grupama.  

Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

237. 

Aida 

Ajdinović 

Kruško 

 

Koristim ovaj status od 2016.g.Imam troje 

djece a treće dijete mi je disleksičar,poremećaj 

u učenju,radno vrijeme mi ne može biti dulje 

od 4 sata jer mu moram dosta pomagati.Kao 

što se vidi ima mnogo majki sa bolesnom 

djecom,rastavljenih…zar je stvarno trebalo 

ukinuti ovu demografsku mjeru koja je 

mnogim roditeljima pomogla na razne načine a 

isto tako se rodilo još djece na koje status nije 

niti prebacivan.  

Prihvaća se 

 

238. Alen Ciboci  

Smješno je kako se govori da to nije ukidanje 

mjere nego revidiranje.Kako bi ljudi mogli 

preživjeti sa 1000 kn mjesečno to se ja 

pitam.Naravno mogu se zaposliti ali ne mogu 

dijete staviti u vrtić jer nema mjesta pa kako 

Prima se na 

znanje 

 



da onda rade.U Hrvatskoj svi znamo kolike su 

plaće a i znamo koliko košta čuvanje djece.  

239. 

Anton 

Michael 

Vuković 

 

 

Podržavam akt u cijelosti. 
Prihvaća se 

 

240. 
Antonia 

Čalušić Majić 
 

Ukidanje prava po Rješenjima nije u skladu sa 

Zakonom. Obitelji su računale na te prihode. 

Zapošljavanje po završetku mjere kao i upis 

djeteta u vrtić je upitno. U četvrtima gdje je 

najviše korisnika mjere, mjesta u vrtića 

kronično nedostaje i nema naznaka kako bi se 

u dogledno vrijeme situacija promijenila.  

Roditelji koji su podstanari su posebno 

ugroženi jer je većini ugroženo i stambeno 

pitanje a samim tim i polazak u školu/vrtić.  

U riziku su i od ovrha zbog kredita koji su se 

dobivali temeljem statusa. 

Potrebno je detaljno istražiti i utvrditi točne 

podatke o korisnicima i utjecaju ukidanja 

mjere a nakon toga donositi odluke o 

izmjenama iste. 

Prima se na 

znanje 

 

241. Astrit Beriša  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

242. Boris Biško  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

243. Borna Turjak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

244. 
Božica 

Tomkić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

245. Damir Novak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

246. Danijel Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  
Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

247. 
Danijela 

Bucalović 
 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO. Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

248. Danijela Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije 

Prihvaća se 

 

249. 
Darija 

Šafranović 
 

Na statusu roditelja odgajatelja sa 3 

djece.Mjera za mene jako puno znaci jer nisam 

mogla dobit vrticka mjesta jer ih nema. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

250. 
Darija 

Vuković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

251. Dario Lujić  

Ukidanje mjere ugrožava direktnu egzistenciju 

brojnih obitelji. 

Treba vratiti stečena prava. 

Prihvaća se 

 

252. 
Darko 

Matanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

253. Dijana Gulam  

Koristim status roditelja odgojitelja . Imam 

troje djece. Suprug i ja nismo mogli uskladiti 

smjene zato sam i uzela status.Najmlađe djete 

mi ima 2ipol godine.  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

254. Domagoj Paić  

Podrška roditeljima odgajateljima zbog 

ishitrenog oduzimanja stečenih prava.  

Djeca su nasa budućnost. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



255. 
Dražen 

Špindler 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

256. 
Dunja Kravos 

Krišto 
 

Smatram da nije točno da ova demografska 

mjera nije polučila uspjeh i opravdanost, jer je 

rođeno više treće djece u obitelji. Osobno sam 

rodila 7-ero djece (2003.-2014.) i nisam 

odmah uzela ponuđenu mjeru jer mi muž radi 

kod privatnika, a ja sam imala troje vrtićke 

djece i nikakve pomoći, ni baka-servisa, a 

školska djeca nisu nikad bila u boravku. 

Status sam uzela u travnju 2019., pred ljeto i 

malu školu s tim da sam ih morala ispisati iz 

vrtića što je bio uvjet. Niku sam kao prvašića 

morala odvesti i dovesti iz škole uz 

svakodnevno pripremanje obroka, nabavku 

namirnica, pospremanje i svakodnevno pranje 

veša. S obzirom da smo sportska obitelj s 

djecom smo provodili dosta vremena u 

parkiću, nasipu i vikendom na Sljemenu. Uz to 

djeca su pohađala razne slobodne aktivnosti, a 

Mila je 2x tjedno išla u malu školu. 

Jutra su mi bila ispunjena brigom za djecu, a 

da ne govorim o smjenskoj razrednoj nastavi i 

zadaćama ostalih 5-ero djece. S obzirom da 

sam relativno kasno osnovala obitelj, 33 g., i 

rodila djecu što je naravno naš izbor, ova 

ponuđena mjera činila mi se adekvatnim 

rješenjem jer sam mogla biti koordinator i 

voditi brigu o svima, jer su tako djeca samo 

dobila na odgoju, a nisu bila prepuštena sama 

sebi, nego su se nakon škole žurili doma na 

spremljeni ručak, pisanje zadaća i kvalitetno 

obiteljsko ozračje, što se vidi iz općeg uspjeha 

sve naše djece!!! 

Moj rad doma s djecom je uz to bio i plaćen, 

što me dodatno motiviralo i uvijek bih radije 

izabrala da ih odgajam i brinem se o njima, ma 

kako nekad bilo jednolično i teško. 

Uz mjeru mi ide i staž, pa bih imala 60 g. kad 

ista istekne. Znam majke koje imaju 1 ili 2 

djece i žure na posao jer ne žele biti 

domaćice, a kamoli da rode treće ili još djece, 

jer je to ipak cjelodnevna obaveza. Kao što 

sam napomenula, djecu nisam rodila zbog 

mjere jer je tad nije ni bilo, a kad je već 

ponuđena, činila mi se optimalna tj. 

odgovarajuća za mene odnosno za nas kao 

višečlanu obitelj. Uvijek se mora nešto uložiti 

Prima se na 

znanje 

 



(djeca) i žrtvovati (posao) da bi se dobilo i 

donijelo dobrobit svima. Činjenica je da oko 

5900 obitelji koristi ovu demografsku mjeru i 

20000 djece nije, za sada, na rubu siromaštva i 

na socijali, a što bi se uskoro moglo dogoditi 

ako se mjera ukine. Ne slažem se s 

ODLUKOM da se mjera smanjuje do 7. g 

djeteta, bar starim postojećim korisnicima jer 

smo ipak morali zadovoljiti određene tražene 

uvjete koje smo i ispunili. Prijedlog da se 

samo djeca starija od 3g. mogu upisat u vrtić 

nije u redu. Iz ovog ispada da se ničije dijete 

ne može upisati u vrtić dok traje mjera RO. 

Kao što nam je svima poznato u vrtićima 

Grada Zagreba nema dovoljno mjesta za svu 

djecu cca 6000 djece korisnika mjere. 

Najavljene gradnje vrtića za koje treba 

dugoročna realizacija ne mogu riješiti trenutni 

problem ukidanja mjere RO.  

Predlažem da se RO omogući djelomičan 

povratak u radni odnos tj. da se zaposli na pola 

radnog vremena, a da se za drugu polovicu 

prima naknada, da žene budu i dalje 

konkurente na tržištu rada.  Molim da 

provjerite sve korisnike mjere pa tko na 

bilo koji način odstupa od propisanih uvjeta 

neka mu se ukine... 

257. 
Edita 

Kahrimanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

258. 
Fidana 

Rizvani 
 

Koristim status roditelja odgajatelja. Imam 

troje male djece i ostali smo u Hrvatskoj zbog 

mjere jer suprug ima malu placu. Podstanari 

smo ,ja nisam mogla pronać posao sa tako 

malom djecom a njih je bilo nemoguće upisati 

u vrtić. Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

259. Goran Vlaović  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

260. 
Gordana 

Šincek Husić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  
Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

261. 
Hana 

Mazerkić 
 

Koristim status roditelja odgojitelja. Imam 4 

djece. Uzela sam status da bi mogla druga 

djeca upisati vrtic,a ja da sam doma sa svojom 

jer su djeca u vrtićima ko srdele i uvjeti su 

katastrofalni. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

262. Ivan Ciboci  

Javljam se u ovo savjetovanje jer smatram da 

nema nekog opravdanog razloga da se ova 

demografska mjera ukinula.Znam mnogo 

roditelja odgojitelja kojima je ovaj status jako 

jako puno značio.Vode djecu zbog bolesti na 

pretrage,oni koji su samohrani roditelji i 

nemaju pomoći druge osobe tj. partnera kako 

bi stigli?Nadam se da će se sve vratiti na staro 

i da će ova nova odluka biti stavljena izvan 

snage.  

Prihvaća se 

 

263. Ivan Grgić  

Apsolutno sam za svaku mjeru koja podupire 

stvaranje novog života. 
Prihvaća se 

 

264. Ivan Macukić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

265. 
Ivan 

Zbinovski 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

266. Ivana Hilton  

Veliki broj ljudi će biti ugrožen 

egzistencijalno. Nisu svi u mogućnosti odmah 

pronaći posao i zbrinuti djecu. Ljudi su u 

kreditima temeljem statusa. 

Skratiti trajanje do 7. godine života ili 

drugačije za roditelje djece invalidnosti 3. i 4. 

stupnja. 

Prima se na 

znanje 

 

267. Ivana Hren  

Na statusu roditelja odgajatelja od 2016 ,imam 

7 djece. Od toga da sa 6 koje ima 9 g djeteta 

nisam prenosila status na 7 djete koje sad ima 

2 i pol godine.  

I niko me sa 5 djece nije htio zaposliti zato 

sam i uzela status. Meni status jako puno znaci 

jer ce nas bacit na rub egzistencije a vrtickog 

mjesta nema.  

Prihvaća se 

 



Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

268. 
Ivana 

Lukanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

269. 
Ivano 

Vrdoljak 
 

Protiv ukidanja mjere roditelj odgojitelj. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba. 

Građani kao glasači su prevareni lažnim 

obećanjem da se stečena prava korisnika neće 

dirati 

Potaknut će se dodatno iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti i nestabilnosti.  

Bit će dodatanih ovrha, blokada računa i 

bezobzirno stavljanja ljudi na rub egzistencije. 

Prihvaća se 

 

270. 
Ivona 

Širanović 
 

Status sam uzela zato što nisam mogla naći 

posao samo u jutarnjoj smjeni.Suprug mi je 

građevinar i svaki dan radi do 19 h.Vrtići su 

otvoreni do 17, maksimalno 18 h i u slučaju da 

radim popodne nema tko doći po 

djecu.Vikendom je ista stvar jer i suprug i ja bi 

radili vikendom i nebi imala sa kim djecu 

ostaviti i uvjek je mogao raditi samo jedan od 

nas tako da nismo imali niti za osnovne 

potrebe. Status nam je mnogo pomogao. 

Prima se na 

znanje 

 

271. 
Jadranka 

Pavić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

272. Jelena Turjak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

273. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Upotpunosti podržavam prijedlog Odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama  

Odluke o novćanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. Naprasno ukidanje mjere može 

imati samo negativne učinke. Mjesta u 

vrtićima nema, a ukoliko ne uspijemo upisati 

dijete u vrtić ne mogu ići raditi, a ne mogu 

upisati dijete u vrtić kao nezaposlena 

osoba.Grad nas je takvom Odlukom stavio u 

nezahvalnu situaciju. Nisu provedene 

Prihvaća se 

 



kompenzacijske mjere u vidu rada na pola 

radnog vremena, osiguranog mjesta u vrtiću ili 

mogućnost ostanka u mjeri do ispunjenja 

uvjeta za njeno korištenje uz razumnu 

naknadu. Tko može preživjeti mjesec s 1000 

kuna? 

274. Jozo Sirovina  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

275. 
Kata 

Matanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

276. 
Katarina 

Karamatić 
 

Živim u bračnoj zajednici sa suprugom i naših 

petero djece.Suprug je zaposlen i ima plaću od 

4.000kn. 

Znači, kada je krenula mjera roditelj odgojitelj 

ja sam već imala četvero djece. Jedno dijete je 

išlo u školu,drugo je pohađalo vrtić,a za treće 

sam muku mučila za upis u vrtić..nije bilo 

mjesta,a i kako sam bila nezaposlena,nisam 

imala prava na upis… 

Uglavnom,taman smo htjeli krenuti u nekom 

drugom smjeru, jer suprugova plaća i moj 

porodiljni nije bio dovoljan za osnovne životne 

potrebe, dobili smo poziv da uđemo u mjeru 

RO. 

Naravno da sam 

prihvatila,svojevoljno…upoznata sa svim 

uvjetima. Ispisala sam djete iz vrtića i odmah 

sam obje kćeri upisala u aktivnosti plesa, u 

kojoj još i danas sudjeluju. Imam, Bogu hvala, 

pored mjere,novaca za to. One su danas 

svijetske prvakinje u stepu i show danceu.Jos 

je jedna kćer upisala tečajeve violine.Treća 

kćer ide na satove baleta.Sin pohađa tečajeve 

kung-fua…. 

Sav novac sam preusmjerila na njihovu 

socijalizaciju,i izgradnju njihovog života, gdje 

će grad Zagreb nekada imati koristi od tih ljudi 

koji će ih u svijetu predstavljati.Uz sve 

to,uistinu sam shvatila moj posao ozbiljno i 

savjesno,pa su mi tri školarca,7. 4. i 3. 

razred,svi odlični učenici sa prosjekom 

5.00.,svim mogućim pohvalama. 

Moj posao kao roditelj odgojitelj je i po 

ljudima i zakonu i Bogu,odrađen 100% dobro. 

Prihvaća se 

 



Neznam zašto se sad netko sjetio da to nije 

dobro,i da to nevalja za nas i našu djecu. 

Smatram da to trebaju ostavit nama na 

odluku.U međuvremenu sam rodila još jedno 

djete,smatrajući da je ova mjera sigurna,za nas 

postojeće korisnike. 

Ne razumijem se puno u zakone,ali u neku 

moralnu pravdu i neko normalno ljudsko 

razmišljanje se razumijem,i ovo što je trenutna 

vlast u gradu Zagrebu učinila,nije nikako 

prihvatljivo. Zahvaljujem se stranci Bandić 

Milan 365-Stranka rada i solidarnosti na 

podršci i borbi za naša prava. 

Bog Vam svima stostruko vratio 

Sa nadom u pobjedu,lijepo Vas pozdravljam… 

277. Korina Žagar  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO. Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prihvaća se 

 

278. 
Kristijan 

Širanović 
 

Smatram da je mladim ljudima jako teško 

odlučiti se na djecu,što zbog radnog vremena 

što zbog financijske situacije.Umjesto da se 

što više ljudi potiče na rast nataliteta oni 

ukidaju jedinu mjeru koja tome 

pridonosi.Supruga mi je korisnica mjere i 

uzela ju je ubog nemogućnosti rada u 

smjenama jer djeca nemaju sa kime biti.Moje 

je radno vrijeme cijeli dan. 

Prihvaća se 

 

279. Kristina Đurin  

U situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti demografsku mjeru koja je polučila 

rezultate, Odlukom o izmjenama nije 

definirano kako će se djeci vrtićke dobi 

osigurati mjesto u vrtiću, vrtići su 

potkapacitirani, grubo se krši pedagoški 

standard, a kompenzacijke mjere i dalje nema - 

smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000kn, 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić, mjesta nema već 

sada, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku, potaknut će se dodatno iseljavanje iz 

grada i države zbog nesigurnosti i nestabilnosti 

- bit će dodatanih ovrha, blokada računa i 

deložacija 

Ostaviti postojeću mjeru na korištenje 

postojećim korisnicima do 15 godine djeteta, 

omogućiti djeci bar poludnevni boravak u 

privatnoj ili gradskoj ustanovi zbog 

socijalizacije, staviti mogućnost rada roditelja 

na pola radnog vremena nakon navršene 7 

godine života djeteta. 

Prima se na 

znanje 

 



280. Kristina Katić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

281. Kristina Kureš  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

282. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Odluka o ukidanju mjere mnoge roditelje 

stavlja na rub egzistencije u ova doba 

pandemije ,di se mnoga radna mjesta zatvaraju 

,ja sam korisnik mjere od 01.09.2019.god 

planirala sam budučnost svoje obitelji u skladu 

sa ponuđenim uvjetima misleči da je stabilna i 

sigurna ,ova mjera meni i mojoj obitelji 

pridonjela je sigurnost kako financijski tako i 

da mogu sve vrijeme posvetit svojoj djeci 

,mjera mi je pomogla za ućinkovitiji i skladniji 

odnos u obitelji. 

Stečena prava ne dirati ,več uvesti nove 

korisnike pod drugim uvjetima u suradnji sa 

stručnjacima za demografske mjere. 

Prihvaća se 

 

283. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Moja supruga je korisnik mjere roditelj 

odgojitelj tu mjeru je uzela 2019.god . misleći 

kako će na ta mjera donjeti sigurnost u obitelji 

kako financijski tako i da supruga može sve 

vrijeme provodit sa djecom tako da djeca 

nebudu prepuštena sama sebi ,iz razloga što 

nemamo kome ostavit djecu na čuvanju u 

obitelji,poućeni prijašnjim iskustvom kad ja i 

supruga nismo mogli dobiti bolovanje pa smo 

se morali snalaziti kako smo znali .u mjeri smo 

vidjeli sigurnost ,stabilnost i blagostanje 

,ukidanje mjere mnoge roditelje pa i nas 

stavlja u zabrinjavajuču situaciju ,grad je 

garantirao sigurnost iz kojeg je razloga 

supruga napustila siguran posao. 

Mišljenja sam da stečena prava roditelja 

odgojitelja nebi trebalo dirati ,za nove 

korisnike napravit analizu sa demografima i 

dalje nastavit mjeru jer je polučila pozitivnim 

rezultatima. 

Prihvaća se 

 

284. Lana Mohač  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



285. 
Leopold 

Gečević 
 

Koristim mjeru roditelj odgojitelj jer sam ostao 

bez posla. Imam 4 djece i na statusu sam od 

2019 g. Nemogučnost pronalaska posla i covid 

pandemija su me primorali da uzmem status 

inace bi mi djeca bila gladna. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

286. Lidija Kos  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja, zbog 

stavljanja višebrojnih obitelji u vrlo tešku 

financijsku situaciju, zbog prenatrpanosti 

vrtića, te nemogućnosti upisa sve djece u 

vrtiće. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima. 

Prihvaća se 

 

287. Lorena Palić  

Poznato je da naše vlasti ukidaju sve što se 

ukinuti može da bi sebi spremili u džep ali 

ovakav napad na djecu i roditelje,najranjiviju 

skupinu nije u redu.Svjesni smo i znamo da se 

može uštedjeti na mnogim drugim mjestima a 

ne na ovoj demografskoj mjeri koja bi nam 

svima trebala nešto značiti. 

Prima se na 

znanje 

 

288. Lucija Palić  

Kao što je navedeno ukidanje mjere zbog 

uštede od 1,77% proračuna u ovo vrijeme kada 

nam demografska slika sve govori je stvarno 

neopisiv i bezobrazan potez.Pandemija svakog 

dana uzima par desetaka života.Život postaje 

sve skuplji i teži pa ne razumijem što je to u 

glavi našeg gradonačelnika Tomaševića. 

Prima se na 

znanje 

 

289. Luka Martić  

Protiv ukidanja Mjere roditelj-odgojitelj.  

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba 

- nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

- niti jedan demograf nije izradio analizu mjere   

koja je bila podloga za izmjenu Odluke 

 

- u svojoj analizi Grad Zagreb je trebao 

promatrati kretanje samo treće i više rođenih 

Prema podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo još barem  

jedno dijete 

Mjera je dala rezultate! 

Javnost se obmanjuje lažnim izjavama! 

Stvorila se mržnja prema korisnicima mjere i 

dovedeni su do javnog linčovanja! 

Prihvaća se 

 



290. Ljubica Belić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava,podrsku 

stranci 365 kao i svoj djeci u ovoj mjeri zeli 

umirovljenica Ljubica! 

Prima se na 

znanje 

 

291. 
Magdalena 

Kralj 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

292. 
Mara 

Prugovečki 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

293. 
Marica 

Sirovina 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

294. 
Marija 

Jakovljevič 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

295. Marija Kralj  

Koristim status roditelja odgojitelja . Imam 4 

djece. Na statusu sam od 2019g. na 

trećem.djetetu. nisam prenasala mjeru na 4 to 

jer si nisam mogla priustiti da ostanem jedan 

mj bez primanja. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

296. Marija Matić  

Javljam se u ovo javno savjetovanje jer mislim 

da je ljudima koji su korisnici ove 

demografske mjere učinjena nepravda. 

Doslovno su stavljeni pred gotov čin. Mislim 

da takvim nastupom grad Zagreb želi poručiti 

mladima da pokupe svoje stvari i odu trbuhom 

za kruhom.Popis stanovništva je pokazao 

Prima se na 

znanje 

 



dovoljno.Ne samo da je ta mjera potrebna u 

Zagrebu nego i u cijeloj državi. 

297. Marija Molnar  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prihvaća se 

 

298. 
Marija Šarec 

Nemec 
 

Dok ima više rođene treće djece ne treba 

ukidati ovu mjeru. Ljudi su planirali i računali 

na mjeru. 

Možda da traje do polaska u školu. 

Prihvaća se 

 

299. 
Marijana 

Legin 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

300. Marina Bertić  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

301. 
Marina 

Brkljačić 
 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba. 

Grad Zagreb nas je pozvao da prihvatimo 

mjeru, te smo si život organizirali prema 

prihvaćenoj mjeri i vjerovali smo da nas nitko 

neće izigrati. Na osnovi prava na mjeru 

poslovna banka je davala kredite, minuse i 

kartice, te se tretiralo kao jedino stalno 

novčano primanje, čime je mjera bila tretirana 

i šire, kao dio cjelokupnog pravnog sustava 

RH. 

Prima se na 

znanje 

 

302. 
Marina 

Jozipović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

303. 
Marina 

Pucević 
 

Suglasna sam s predloženim nacrtom akta i 

dajem punu podršku roditeljima odgojiteljima. 

Prihvaća se 

 

304. Marina Šešek  

Koristim status roditelja odgajatelja jer sam 

2018g dobila otkaz. Živim sa 3 djece 

,bolesnom majkom i slijepim ujakom te isto o 

njima vodim brigu. Pred razvodom sam jer 

njihov otac ne brine o njima. Djeca su mi jako 

emotivno sa time pogođena i jako sam im 

potrebna.Najmlađe djete mi ide u prvi razred a 

majka treba 24 satnu brigu. A ja ostajem bez 

statusa. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

305. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Protiv ukidanja mjere roditelj odgojitelj. 

- Odluka o izmjenama je nezakonita 

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, 

kao ni Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, niti Statut Grada Zagreba 

- Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom korisniku, 

a ne Odlukom Skupštine 

- Odlukom o izmjenama nije definirano kako 

će se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u 

vrtiću, vrtići su potkapacitirani, grubo se krši 

pedagoški standard, a kompenzacijke mjere i 

dalje nema 

Vodstvo grada pokazuje da ih ne zanimaju 

obitelji s više djece, te ih svrstavaju u 

kategoriju kao socijalno ugrožene, a i štetnim 

izmjenama Odluke ih svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi 

Neodgovorno i nepošteno ponašanje prema 

korisnicima  mjere. 

1.77% proračuna je vrijedno nepravde koja je 

učinjena prema roditeljima  i mnogo obitelji je 

dalo glas gradonačelniku Zagreba vjerujući da 

je osoba od riječi. 

Obitelji kao glasači su prevareni. 

Prima se na 

znanje 

 

306. Marta Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

307. 
Martina 

Cirimotić 
 

Ne slažem se sa ukidanjem mjere jer kao 

demografska ista je uspješna jer je povećan 

broj trećeg i svakog sljedećeg djeteta. Pošto 

imam troje vrtiće djece ,a Grad ni ove godine 

nije mogao osigurati mjesta jer ih drastično 

hvali, vjerujem da neće ni sljedeće. 

Smatram da je to nehumano,nepošteno, 

neodgovorno i nezakonito djelovanje. U 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti mjeru koja je poučila rezultate 

Prihvaća se 

 

308. 
Martina 

Pavlek 
 

Donošenjem odluke o novčanoj pomoći, za 

roditelje odgojitelje, stvoren je pravni okvir na 

temelju kojega korisnici mjere ostvaruju svoje 

pravo na novčanu pomoć 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Status grada Zagreba 

Prima se na 

znanje 

 



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktom prema svakom korisniku, 

a ne odlukom gradske Skupštine 

Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u gradu Zagrebu 

pokazuju rast 

Konkretno govoreći iz svog osobnog iskustva 

korisnica sam mjere od 2018 god., dok sam 

bila na porodiljnom dopustu sa trećim 

djetetom (u sedmom mj. porodiljnog dopusta), 

poslodavac me je obavijestio da mi više nisu u 

mogućnosti produžit ugovor. I prihvaćanje 

mjere roditelj odgojitelj u tom trenutku je bila 

najbolja odluka za mene i moju obitelj, koja 

nam je stvorila novčanu sigurnost za 

svakodnevni život, na određeni period  

Ovim ukidanjem mjere koja bi trebala stupit 

na snagu sa 01.05.2022., za roditelje kojima 

djeca navršavaju 7 god., i velikom smanjenju 

naknade u iznosu od 1000 kn za roditelje djece 

mlađe od 7 god., koja je više nego sramotna  

Sadašnja vlast u gradu Zagrebu nas prisiljava 

da se stavimo na tržište rada, prije nego što su 

nam osigurali upise i prijem u vrtiće 

Kojih je i više nego premalo u gradu, a ujedno 

i na tržištu rada nema dovoljno adekvatnog 

kadra za zapošljavanje ( odgajatelja, 

psihologa, logopeda i sl.) 

309. 
Melita 

Vuković 
 

Podržavam akt u cijelosti. Svugdje u svijetu se 

demografija plaća. Neka se samo jedno dijete 

rodi jer je majka financijski osigurana, odlično 

je. plaća. 

Prihvaća se 

 

310. Mirela Đuđa  

Smatram da je demografska mjera pokazala 

pozitivne učinke,mnogi roditelji su se 

zahvaljujući toj mjeri odlučili na treće 

dijete,.Ima dosta roditelja koji su dobili još 

jedno ili više djece u toj mjeri,a ali nisu 

prebacili status RO na to najmlade dijete 

smatrajući kako je i bilo obečano da se RO 

neće dirati i da za tim još nema potrebe. 

Kad bi se ta mjera RODITELJ ODGOJITELJ 

ukinula ili refundirala na bilo koji način došlo 

bi do štetnih utjecaja za same roditelje i 

djecu,što bi se pretvorilo u većini u socijalne 

slučajeve.Smatram da takvo nešto ne bi smio 

dozvoliti grad a ni država.Mislim da to ne bi 

nikome bilo u interesu.Smatram da stečena 

Prihvaća se 

 



prava koja su proizašla kroz zaključke,članke i 

pravomočnost se ne smiju dirati ni refundirati. 

311. 
Mirjana 

Augustinović 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 

312. Mirko Belić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prima se na 

znanje 

 

313. 
Natalija 

Francetić 
 

Korisnica sam statusa i imam 20 godina 

radnog staža.Prije uzimanja statusa sam radila 

za minimalac,imam dijete koji pohađa 

individualan program i moram dosta raditi sa 

njim te se ne mogu niti zaposliti na puno radno 

vrijeme nego na samo 4 sata.Mislim da je ova 

demografska mjera jako važna i da bi je 

trebalo uvesti na razini cijele države. 

Prihvaća se 

 

314. 
Nikolina 

Hrošć 
 

Kako sam i sama korisnica Statusa suglasna 

sam s predloženim nacrtom akta i nemam 

primjedbi. 

Prihvaća se 

 

315. 
Petar 

Karamatić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

316. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

317. Petrit Beriša  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

318. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

 

Imamo primjedbu prvo na ukidanje mjere na 

iznenadni, grub, nepošten način. 

1.Gradonačelnik je u predizbornoj kampanji 

obećao da se prava neće dirati do evaluacije 

mjere, do koje nije došlo. 2. Ok je mjeru 

Prihvaća se 

 



365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

prilagoditi, naravno nakon evaluacije, na način 

da su djeca zaštićena. Dati roditeljima 

mogućnost izbora. Ovakav način je strašno 

nekorektan, jer su ljudi tome prilagođavali 

svoje životne uvjete, koji su se promijenili 

preko noći. Recimo ostaviti svim roditeljima, 

po prijašnjim uvjetima, po kojima su izdana 

rješenja, mogućnost zaposlenja i primanja 

naknade. Naravno predložena naknada je 

definitivno premala. Činjenica je da roditelji 

koji imaju više djece, više su opterećeni i 

financijski i vremenski. Puno je ljudi , 

potaknuto mjerom, išlo na treće i četvrto 

dijete, a ostalo je sad zakinuto za izdašnu 

naknadu kojom mogu svojoj djeci omogućiti 

bolje životne uvjete. Ja sam konkretno, postala 

samohrani roditelj, koji još ima i dvoje djece 

sa teškoćama u razvoju. Prvo sa dvoje djece sa 

teškoćama, trebam naći posao. Imam pravo na 

zaposlenje sa pola radnog vremena, ali treba se 

tome prilagoditi. Evo neka mi netko preporuči 

poslodavca, gdje ja mogu dolaziti i odlaziti 

prema potrebi. Jedno dijete je potpuno 

nesamostalno i ja ga moram voziti u školu. 

Gdje ja mogu dolaziti jedan tjedan ujutro 

raditi, drugi tjedan popodne, kada su bolesni 

ne raditi. U zakonu stoji takva mogućnost, ali 

kod privatnika takvi uvjeti ne postoje. Znači da 

se mene ostavlja na nečiju milost i 

najizgledniju nezaposlenost. Moja će djeca 

postati socijalni slučajevi, a znamo kolike su 

socijalne naknade.  

319. Ruža Paić  

Koristim status roditelja odgojitelja. Uzela sam 

status jer mi je plača bila premala,a djeca 

stalno bolesna. Inače sam komercijalist po 

struci i 87 godiste. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

320. 
Sandra 

Vrdoljak 
 

Protiv ukidanja mjere roditelj odgojitelj. 

Korisnica sam mjere roditelj odgojitelj i jako 

sam razočarana pristupom i nerazumijevanjem 

za korisnike.  

Roditelji su preusmjerili svoj život i prihvatili 

ono što im je bilo ponuđeno uz poštivanje svih 

uvjeta koji su zadani. 

Demografski pomaci su vidljivi i 

postignuti,rasterećenje vrtića i dosta toga što 

se željelo postići sa mjerom i sada roditelji kao 

Prihvaća se 

 



korisnici mjere više nebi trebali biti potrebni 

nakon očekivanja da će se sva prava 

ispoštovati. 

Toliki nemir i nezadovoljstvo se unjelo u 

roditelje, a samim time i djecu koja su 

Ustavom zaštićena kategorija. 

- Odredbama Odluke jasno su postavljeni 

uvjeti ( rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci 

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, 

kao ni Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, niti Statut Grada Zagreba 

- Grad Zagreb je u bilo kojem trenutku ranije 

mogao zaustaviti prihvat novih korisnika, te se 

za smanjenje opsega prava odnosno ukidanje 

ne može sada pravdati da mjera nije dobro 

definirana ili nedostatkom novaca 

- Odluka o izmjenama je nezakonita 

Korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić, mjesta nema već 

sada, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku i svima je jasno da mjesta u vrtićima  

nema, niti će biti za djecu korisnika mjere. 

Obitelji su stjerane u kut i dovedene su u tešku 

situaciju na jako nepravedan način. 

321. 
Slavko 

Kvasina 
 

Podržavam akt u cijelosti. Nacrt prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgajatelja, STAVITI IZVAN 

SNAGE sve dok se ne provedu znanstvene i  

studiozne analize o stvarnim posljedicama 

ukidanja te demografske mjere.  

Prihvaća se 

 

322. 
Slavko 

Plevnik 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

323. 
Snježana 

Antolić 
 

Slažem se s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

324. Snježana Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

325. 
Stjepan 

Ivančić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  
Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

326. Stjepan Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

327. Suada Hodžić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

328. Suzana Jauk  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

329. Tanja Biško  

Koristim status roditelja odgojitelja . Imam 5-

ero djece. Najstarije dijete mi ima 6 godina. 

Status sam uzela na 4 dijete i nisam ga 

prenašala na najmlađe. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

330. Tanja Selendić  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

331. Tatjana Tokić  

Suglasna sam s prijedlogom 
Prihvaća se 

 

332. Tea Mamlić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

333. Tereza Gucić  

Ovi ljudi koji su korisnici mjere postali su 

predmet ismijavanja i psihičkog 

zlostavljanja.Zar stvarno ljudi ne razumiju 

koliko je teško u današnje vrijeme podići i 

odgojiti djecu.Odlučili su se na djecu ne zbog 

toga da doma sjede i ništa ne rade nego su 

pomoću statusa stekli sigurnost a sada bez te 

sigurnosti ostaju. 

Prima se na 

znanje 

 

334. 
Tomislav 

Gruzunov 
 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove.Sami smo 

radili i dan i noc,djecu su nam drugi odgajali. 

Da je bila mjera kad smo mi odgajali djecu i 

Prihvaća se 

 



sam bi ju uzeo. Snalazili smo se kako smo 

znali pa i samu tu placu davali za 

cuvanje.Podrzavam da se mjera ukine i da se 

roditeljima RO vrate njihova prava koja su im 

bez ikakvog razloga i bez ikakvog dokaza 

uzeta. 

335. 
Toni 

Jakovljević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

336. 
Valerija 

Ivančić 
 

Koristim status roditelja odgojitelja . Na mjeri 

sam od 2016g. Uzela sam status jer mi 

pislidavac nije odobrio rad na 4h po preporuci 

HZZO-a jer imam dijete sa dijabetesom. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

337. 

Vedranka 

Hodak 

Kobasić 

 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO. Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

338. 
Vilim 

Kobelščak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

339. Vlado Lovrić  

Suglasan sam i podržavam napisanu 

argumentaciju Kluba gradskih zastupnika 

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti  

Prihvaća se 

 

340. 
Aleksandra 

Preložićek 
 

Na statusu roditelja odgajatelja. Uzela sam 

mjeru jer imam djete sa posebnim potrebama. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

341. Ana Čibarić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

342. 
Andrea 

Skukan 
 

Koristim status roditelja odgajatelja od 2021g 

Ostala sam bez posla i gospodin Tomasevic je 

obecao da postojece korisnike nece dirati zato 

sam se i odlucila uzeti ga. U medjuvremenu su 

mi kceri dijagnosticirana 4 razlicita psiholoska 

problema gdje je u dobi od 13 g kao djete od 

7,nemam obitelji koja bi mi mogla pomoc a 

vanbracni suprug mi je nestalozen i nemogu se 

Prihvaća se 

 



na njega osloniti.. imam kredit i podstanar sam 

. A u kvartu nema vrtića . 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

343. Anita Krnjić  

Korisnica sam mjere od 8 mj. 2019.g. Ovom 

odlukom o izmjenama nije definirano kako će 

se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u 

vrtiću,vrtići su potkapacitirani,grubo se krši 

pedagoški standard a kompenzacijske mjere i 

dalje nema.Nećemo dozvoliti da nam se djeca 

stavljaju u neke privremene prostorije sa 

izmišljenim odgojiteljima kojih nema niti na 

burzi rada. 

Prima se na 

znanje 

 

344. Ante Gašpar  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

345. 
Antonija 

Samardžić 
 

Ne slažem se sa izmjenama mjere koja je meni 

i mojoj obitelji konkretno donijela samo dobru 

stvar a to je da mogu biti sa svojom djecom i 

ja ih odgajati a ne vrtić i dadilje,djedovi ili 

bake.Ako dođe do izmjena više neću moći biti 

s djecom već raditi radne i neradne dane,po 10 

sati a tko će onda biti sa djecom? Laž je da 

grad ne može osigurati sredstva za održavanje 

ove mjere.Osim toga samim time što ću ja 

ostati bez posla biti ćemo prisiljeni napustiti i 

Zagreb i državu pa neće više biti 400.000 

stanovnika manje nego puuno veći broj. 

Ne sviđaju mi se izmjene jer smatram da moje 

dijete neće ionako dobiti mjesto u vrtiću,tko će 

ga onda čuvati? 

Prihvaća se 

 

346. Bojana Simić  

U našem slučaju sa šestočlanom obitelji bez 

zajamčenih novčanih primanja iz mjere 

„roditelj odgojitelj“ nas dovodi do ruba 

siromaštva. Te nas primoravaju na iseljavanja 

iz Republike Hrvatske. 

U situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti demografsku mjeru koja je polučila 

rezultate 

Prihvaća se 

 

347. 
Brankica 

Klarić 
 

Nije točno da demografski ishod mjere nije 

opravdao ulaganja jer su se brojne obitelji 

povećale upravo potaknute mjerom i tako 

pomogle demografskoj slici, prvenstveno 

grada, a zatim i države. 

Prima se na 

znanje 

 



Moje dijete ne ide u vrtić, ali je zato okruženo 

s dvadesetak članova uže obitelji, a i djecom 

koja žive u istoj ulici. Tako da, socijalizacija 

djeteta ni na koji način ne pati. 

Mjeru sam odabrala jer sam htjela da moje 

dijete uz mene odrasta i razvija se. Prije 

zadnjeg djeteta, imam još troje djece s kojima 

nisam imala takvu priliku. Sada, kad imam 

opciju, naravno da ću ju koristiti i biti uz svoje 

dijete. Ova je mjera zapravo plaća za status 

roditelj-odgojitelj, te temeljem te mjere imam 

upisan staž mirovinskog osiguranja. 

Smatram kako ovo nije trošak već investicija 

za budućnost. Narod nestaje, a vi pokušavate 

dodatno natjerati ljude da izgube interes za 

povećavanjem obitelji tako lošom 

demografskom politikom. 

Članak 1. nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: 

Predlažem u članku 1. Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja brisati predloženu izmjenu u čl. 7. 

stavku 1. alineja 5., radi toga što smatram 

kako, dokle god mjera traje, dijete ne smije biti 

upisano u vrtić. Poanta odgajatelja je da bude 

uz svoje dijete, a ne da ga ostavi u vrtiću, a 

novac za odgoj sjeda na račun. 

Članak 1. nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: 

Predlažem u članku 1. Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja izmijeniti predloženi stavak 9. na 

način da novi glasi: Alineja 9. mijenja se i 

glasi: danom zasnivanja radnog odnosa 

roditelja odgojitelja u omjeru zasnovanog 

radnog odnosa i punog radnog vremena, 

sukladno odredbama Zakona o radu koji 

predviđa mogućnost nepunog radnog vremena.  

Onaj tko želi, moralo bi mu biti omogućeno da 

uđe u radni odnos na pola radnog vremena. 

Druga polovica neka bude naknada. No, onaj 

tko nije u mogućnosti tako raditi, jer nema 

gdje s djetetom, a u vrtić ne smije, mora mu 

biti omogućeno da bude roditelj-odgajatelj. 

348. 
Brigita Hren 

Vitković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



349. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Primjedba na donesenu Odluku o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja, smatramo da je odluka donesena da 

u njoj nisu sudjelovali sami roditelji odgojitelji 

koji sigurno imaju za puno reći i argumentirano 

demantirati ovu nepovoljnu socijalnu mjeru koja 

uveliko pomaže u demografskoj politici i 

razvoju Grada Zagreba. 

Radi ovakve odluke mnogi roditelji odgojitelji 

naći će se u velikim financijskim, životnim i 

obiteljskim problemima jer jedan dio njih je u 

međuvremenu ostao bez prihoda drugog člana 

obitelji ili ostao bez bračnog partnera koji je 

također svojim radom privređivanjem pomagao, 

pridonosio obitelji i članu obitelji koji ima status 

roditelj odgojitelj. 

Mnogi roditelji sa statusom roditelj odgojitelj 

nakon primjene nove Odluke o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja neće 

lako, a možda nikada naći adekvatan posao sa 

kojim će moći obitelj uzdržavati. Smatramo da 

navedenu Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja treba hitno staviti 

van snage radi moralne i socijalne osjetljivosti 

ove problematike u kojoj su se roditelji našli ne 

svojom krivnjom. Svjedoci smo da najmanje 

iseljavanja i pad broja stanovnika ima u Gradu 

Zagrebu kada pogledamo ostatak Hrvatske, to je 

dokaz da je mjera roditelj odgojitelj imala učinka 

u Gradu Zagrebu i u tom smjeru treba razmišljati 

da se mjera vrati ili dijelom prilagodi, izmjeni u 

interesu postojećih i budućih roditelja sa više 

djece. Nikako nismo za jednostranu promjenu, 

nego je potrebno sa svima koji koriste navedenu 

mjeru sjesti i razgovarati, te pokušati naći 

najbolje rješenje u interesu djece i roditelja koji 

navedenu mjeru koriste. 

Prihvaća se 

 

350. Danica Berdi  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

351. Danijel Prša  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

352. Davor Petarić  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 



353. 
Diana 

Bartolović 
 

Majka troje djece,samohrana majka,dobila sam 

otkaz kad sam ostala trudna treci put.Najmlade 

dijete mi ima 3 godine i da nemam mjeru ne 

znam kako bi mogla sama bez ikoga da mi se 

brine za tu istu djecu.Smatram da se odluka o 

ukidanju mjere treba stopirati i da mi majke 

mozemo biti prisutne u odgajanju i rastu nase 

djecice. 

Prihvaća se 

 

354. Dijana Karas  

Poništavanje trenutne mjere dovodite velik 

broj ljudi na rub egzistencije,odluku ste 

donijeli izhitreno i nije dobra za mlade obitelji. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje visebrojnih obitelji na rub egzistencije 

,nemogućnost upisa u vrtice,pogotovo jer su 

vec sada mjesta u vrtićima prenapućena 

dozvoljenim brojem djece po grupama. 

Prihvaća se 

 

355. Domagoj Hren  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

356. Dominik Hren  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

357. Draga Busljeta  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

358. 
Dubravko 

Kokorić 
 

Protuzakonito ukidanje mjere natjerat će našu 

mladu obitelj na napuštanje grada i države. 

Naime, rođeni Zagrepčani, jedino smo zbog 

mjere i ostali jer sam ja mogao prihvatiti bolje 

plaćeni posao koji zahtjeva rad bez radnog 

vremena dok se supruga mogla brinuti o djeci 

od kojih je jedno dijete sa posebnim 

potrebama, a i kredit za stan smo mogli uredno 

plaćati. 

Prihvaća se 

 

359. 
Dubravko 

Orošnjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  
Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

360. Đurđa Bedić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

361. Ema Štimac  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u mjeri. Ukidanje mjere 

će se narušiti ne samo financijsko stanje moje 

obitelji,već i moje psihičko stanje. Ja osobno 

sam se zbog ove mjere odlučila na 3.dijete,da 

bi se napokon mogla posvetiti obitelji.  

Sa dvoje djece sa imala kao zaposlena majka 

jako velike probleme na poslu radi 

bolovanja,poziva iz vrtića u vrijeme radnog 

odnosa…. Jako je teško bilo,jer eto suprug i ja 

nemamo nikoga za pomoći oko djece. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

Prihvaća se 

 



poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

362. Enes Husić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

363. Franka Petarić  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

364. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

365. Irena Pustišek  

Na statusu sam roditelja odgojitelna. Inace 

sam turisticki tehnicar po struci i ostavsi 

trudna dobila sam otkaz jer je vladala i 

pandemija. Na statusu sam.od 2020 godine i 

imam troje male djece. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

366. 
Iva Božić 

Dobrijević 
 

Na statusu sam roditelja odgojitelja od 2021 g. 

Uzela sam status zbog Tomasevicevog 

predizbornog obecanja da postojece korisnike 

nece dirati. U startu je lagao narod samo da 

dobi sto vise glasova. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

367. Ivan Mećar  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

368. Ivana Janječić  

Poništavanje trenutne mjere dovodite velik 

broj ljudi na rub egzistencije,odluku ste do jeli 

izhitreno i nije dobra za mlade obitelji. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje visebrojnih obitelji na rub egzistencije 

,nemogućnost upisa u vrtice,pogotovo jer su 

vec sada mjesta u vrtićima prenapućena 

dozvoljenim brojem djece po grupama. 

Prihvaća se 

 

369. 
Jasmina 

Plevnik 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

370. 
Jelena Buljan 

Klapirić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

371. Jelena Ištuk  

Koristim status roditelja odgojitelja . Ima 4 

djece i prije mj .dana mi je dijagnosticiran rak 

dojke sa metastazama. Borim se za zivot i sad 

ako nam ukinu status morat cu se boriti da 

djeca i ja prezivimo a radno sam nesposobna. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

372. Jelena Martić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  
Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

373. 
Jelena Petar 

Pisacic 
 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

374. Josip Lovričić  

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

375. Josip Pivac  

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri roditelj 

odgojitelj i prihvaćanje novih korisnika uz 

revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

376. Josipa Brkić  

Smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000 

kn,korosnike mjere se prisiljava na 

zapošljavanje jer sa tim iznosom ne mogu 

prehraniti sebe a pogotovo 

djecu.Naravno,moraju djecu upisati u 

vrtić,mjesta nema već sada a novi vrtići ne 

grade se u tako kratkom roku.Pa vas pitam 

gradonačelniče zašto to radite? 

Prima se na 

znanje 

 

377. 
Josipa 

Šprajaček 
 

Priča se da ova demografska mjera nije dala 

učinka ali grad Zagreb je trebao promatrati 

kretanje treće i više rođene djece,za što je i 

služila ova mjera,a ona je po tome itekako dala 

rezultate. 

Prihvaća se 

 

378. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Roditeljima je mjera bila ponuđena (svaki 

roditelj je dobro izvagao što i kako prije nego 

je dao otkaz i odlučio biti doma nitko ga nije 

tjerao na to. Svatko je za sebe odlučio a pri 

tome nikoga nije oštetio). 

Obrana od obiteljskog nasilja (suprug 

alkoholičar, supruga radi popodnevnu smjenu i 

djecu ostavlja sa suprugom jer nema 

mogućnosti se maknuti i plaćati sama stan i 

režije i prehraniti djecu- ovo joj je bila prilika 

da cijelo vrijeme bude uz njih). 

Roditelji trebaju naći posao i početi raditi u 

mjesecu svibnju, a djeca u vrtić (ako ima 

mjesta) u mjesecu rujnu. Nemaju svi bake i 

djedove koji mogu uskočiti. Vrtići se ne mogu 

izgraditi tolikom brzinom da bi sva djeca 

mogla biti primljena. Tu su i bolovanja radi 

djece (pogotovo u ovoj Covid pandemiji). 

Poslodavac daje otkaze odnosno ne produžuje 

ugovor o radu jer mu ne treba radnik koji je 

vise na bolovanju nego na poslu. Zatim 

smjenski rad koji se ne može poklopiti sa 

radnim vremenom vrtića.  

Prima se na 

znanje 

 



Trebalo bi provjeriti svakog korisnika mjere 

zaslužuje li ju ili ju iskorištava. 

Bilo bi dobro kada bi se mjere odrazila na 

državnoj razini. 

379. Jure Zovko  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

380. Karla Fremić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

381. 
Kornelija 

Janus 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

382. Krešo Čorić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

383. Kristina Čepo  

Status koristim od 2018.godine,troje djece,te 

nakon dugog trazenja posla i rodenja treceg 

djeteta odlucila sam se uzeti mjeru.Inace sam 

profesor tjelesnog odgoja.Demografiju treba 

poticati  te zato treba ukinuti odluku o 

ukidanju mjere.Mjera bi nam svima donijela 

samo jos vece prosirenje obitelji i bez straha 

da cemo radi toga dobiti otkaz. 

Prihvaća se 

 

384. 
Kristina 

Dragšić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

Prima se na 

znanje 

 



svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Na ovu mjeri sam se odlučila 

2019.godine,nakon 20 godina radnog staža.  

Rad u smjenama mi je uvelike otežao 

mugucnost boravka sa svojom djecom,pošto je 

i suprug zaposlen na sve moguće načine smo 

zbrinjavali djecu,a to nikako nije bilo 

dugoročno rješenje,već iz dana u 

dan.ukidanjem mjere će se narušiti ne samo 

financijsko stanje moje obitelji,već i moje 

psihičko stanje. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni linč kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 



Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

385. 
Kristina 

Patelen 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

386. 
Krunoslav 

Petarić 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

387. Lea Blažun  

Koristim status roditelja odgajatelja . Inace 

sam radila kao zastitar. Radno vrijeme tjedno 

od 7 do 19 i vok od 19 do 7. Vrtiči ne 

pokrivaju moje radno vrijeme a nemam nikoga 

da ih cuva Ja cuvam ministre i banke a moju 

djecu nema tko. S obzirom da su me sa 

porosiljnog zvali da dojsem nakon 6 mj ja 

nisam mogla i zamjenili su moje mjestio te 

sam ostala bez posla. Na statusu sam od 2021 i 

trece djete mi je rođeno sa bruhom na 

pupku.mora na operaciju i nesmije ici u 

kolektiv. Komisija ne priznaje to kao 

invaliditet cak niti unutarnja krvarenja 2 

stupnja. . Primorani smo stalno ici na Goljak. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

388. 
Luiza Maria 

Gajski 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

Prihvaća se 

 



financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

389. Maja Hita  

Poštovani, Osvrnimo se kratko na argumente 

gospodina Tomaševića koje nam je servirao na 

skupštini kada je tako vatreno održao govor 

zašto je mjera roditelj odgojitelj loša za 

proračun i korisnike iste. G. Tomašević je više 

puta naveo da ista nije pravedna prema 

majkama jer im se uskraćuje pravo rada te 

prema djeci jer im se uskraćuje pravo na 

socijalizaciju. S obzirom da njegov stav i 

mišljenje nije potkrijepljeno stručnim 

procjenama niti održava stav struke već je isto 

plod njegovih uvjerenja i osobnih stavova. 

Htjela bih kratko napomenuti da smo se za 

Prima se na 

znanje 

 



mjeru odlučili samostalno uz potporu obitelji 

te smo istu u mogućnosti prekinuti kada god 

želimo. Zahvaljujem na brizi, ali ista je 

neopravdana. Naša djeca nisu zakinuta za 

socijalizaciju jar se ista ne prevodi samo i 

isključivo u prostorijama vrtića te da 

odgajateljice u vrtiću nisu niša bolja opcija za 

odgoj djeteta od majke. U koliko g. Tomašević 

smatra da majke grada Zagreba nisu sposobne 

samostalno odgojiti svoju djecu do školske 

dobi ukoliko im se za to omoguće financijski 

uvjeti, neka to jednostavno tako komunicira. 

Nadalje kao argument za reviziju mjere 

korišten je podatak da ista nije financijski 

isplativa. Osvrnimo se na to koliko 

sufinanciranje vrtića za 3.djece ustvari košta 

grad Zagreb? Za jedno dijete 10-satni program 

iznosi 1.900,00 kn te nas to dovodi do cifre od 

5.700,00 kn mjesečno za 3.djece. Roditelji 

sudjeluju sa participacijom od 150-600 kn što 

iznosi minimalno 3.900,00 kn za 3.djece. 

Dobro je poznat iznos koji roditelj odgojitelj 

mjesečno prima i jasno vam je da taj iznos ne 

može parirati subvencije samo vrtića. To je 

osnovna matematika koju je g. Tomašević 

prilagodio svojim potrebama te komunicirao 

iznose koji odgovaraju njegovim namjerama u 

svrhu ostvarenja cilja ukidanja statusa. 

Također bi se osvrnula na argument da mjera 

nije polučila rezultate. Navodi se da grad 

Zagreb ima pad broja novorođene djece. 

Ukoliko gledamo statistiku od 2016.godine do 

danas to je točno Ono što nije izrečeno je 

podatak da je grad Zagreb ostvario daleko 

najveći prirastom novorođene djece. Taj broj 

je 2018.godine iznosio vrtoglavih 8269.djece. 

Dok niti jedan grad u Hrvatskoj nije prešao 

broj od 3000.iako je gospodin Tomašević 

jasno izjavio da grad Zagreb ne čini Hrvatsku i 

da je taj podatak irelevantan jer je stanovništvo 

u kontinuiranom padu. Uz dužno poštovanje 

moram primijetiti da je on gradonačelnik samo 

ovog irelevantnog grada i nije zadužen za 

demografsku sliku cijele Hrvatske na svu 

sreću. Te ga ja osobno kao majka koja želi 

budućnost svoje djece gledati baš u ovom 

gradu molim da se fokusira na svoj djelokrug 

ovlasti. Mjera je stopirana ali koliko se god 

naglašava da se ista revidira to nije točno. 

Djelu korisnika se potpuno ukida točnije svima 

čije najmlađe dijete ima punih 7 godina. 



Molim vladajuće da prouče zakon iako znam 

koliko je gospodinu Tomaševiću pravo 

dosadno kako je i sam izjavio molim da se 

barem angažiraju osobe koje to mogu i znaju 

te da se uvjeti po kojoj su korisnici mjere 

ispune ili barem revidiraju na obostrani pošten 

i transparentan način. Ukidanjem mjere 

naprasito i nepovoljno se zadire u budućnost 

5500 obitelji s djecom vrtićkog i školskog 

uzrasta te molimo da se u ovakve procese 

uključe i stručnjaci poput demografa, pravnika 

i osoba koje nisu pristrane i imaju radnog 

iskustva u navedenom. Lako je mjeru ukinuti i 

novac preusmjeriti u stambene zgrade ili 

udruge ali grad čine stanovnici a ne profit. 

Djeca su budućnost grada Zagreba i Hrvatske 

a ne puka statistika. Molim da se uzme u obzir 

da ukidanje ove mjere vodi u sigurnu propast 

glavnog grada Hrvatske. S poštovanjem, M.H. 

390. Maja Šušerski  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

391. Marica Ljubas  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba  

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako  

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na  

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste  

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nijedobro niti za djecu 

niti za roditelje. Mjera je učinkovita to 

pokazuje više od 50% iduće rođenog djeteta u 

obiteljima korisnika. Sama sam majka troje 

djece,te oboljela od multipleskleroze,zbog 

Prihvaća se 

 



čega je ova mjera mojoj obitelji osigurala 

sigurnost. Zbog svoje bolesti sam ograničena u 

mogućnosti zaposlenja,te ovom mjerom mogu 

kvalitetno brinuti o svojoj obitelji i svom 

zdravstvenom stanju. Ovakvim ukidanjem 

mjere će se narušiti ne samo financijsko stanje 

moje obitelji,već i moje psihički stanje. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa  

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog  

navedenom je Višem Upravnom sudu 

Republike  

Hrvatske predan zahtjev ocjene ustavnosti. 

Nadam se da ce ova odluka biti poništena na 

Skupštini u veljači ili da će ju poništiti 

navedeni sud u razumnom roku. Te time vratiti 

mir korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni linč kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo  

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

392. 
Marija 

Andročec 
 

Pojedinačnom odlukom (Zaključak) 

nadležnost tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju (do 15.god. djeteta 

za koje je mjera uzeta) i visini, te na stečeno 

pravo ne smije i ne može utjecati kasnija 

izmjena tj. Odluka- nema povratnog djelovanja 

niti po Ustavu Republike Hrvatske kao ni po 

Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi kao 

i po statutu Grada Zagreba. 

Prima se na 

znanje 

 



Odluka o izmjenama je nezakonita. 

Napravite stručnu dubinsku analizu mjere 

promatrajući kretanja treće i više rođene djece 

u obitelji Ostvarivanjem prava na mjeru, 

roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da će 

korištenje trajati do petnaeste godine života 

najmlađeg djeteta 

Napuštanje tržišta rada bio je slobodan izbor 

svakog roditelja, koji je odlučio prihvatiti 

ponuđeno pravo na mjeru 

393. 
Marija 

Lukačin 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

394. 
Marijana 

Barnjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

395. Marijana Prša  

Koristim status roditelja odgojitelja od 2016 g. 

Najmlađe djete mi ima 7 g. Otkaz sam dobila 

jer imam invaliditet slabovidnosti. Tko ce 

mene sa 3 djece i invaliditetom zaposliti kad ni 

zdrav covjek jedva nađe posao? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

396. 
Martina 

Gašpar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

397. Mario Klarić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

398. 
Mario 

Semanić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

399. 
Mario 

Šprajaček 
 

U ovoj situaciji demografskog sloma u 

Republici Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna 

politika želi ugasiti demografsku mjeru koja je 

dala rezultate. Ostvarivanjem prava na 

mjeru,roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da 

će korištenje trajati do 15 godine starosti 

Prima se na 

znanje 

 



djeteta.Imali su sigurnost i dobivali kredite na 

osnovi toga riješenja. 

400. 
Martina 

Hadžić 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

401. 
Martina 

Kolovrat 
 

Korisnica statusa roditelj odgajatelj. Uzela sam 

mjeru 2017g kad sam rodila blizance. Inace 

smo i suprug i ja radili u Agrokoru u kojem su 

nam bila poljuljana radna mjesta. Suprug je 

nakon toga poceo raditi posao vezan uz kafice 

i u doba pandemije je posao stagnirao. Borimo 

se svaki dan za bolje sutra. Nemamo servis 

bake ,tj nikoga ko bi nam pricuvao ili pokupio 

djecu iz vrtica kojih nema kad bi morali raditi. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

402. 
Martina 

Patravić 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

403. Mateo Bušac  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

404. Mile Pehar  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

405. 
Mirjana 

Pandža 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

406. 
Mirjana 

Princip 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 



407. Mirko Belić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

408. Mladen Štern  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

409. 
Nataša 

Penezić 
 

Korisnica mjere roditelj odgojitelj. Uzela sam 

mjeru tek kad je djete napunilo 9mjeseci. Inace 

mu je sa 2 mj dijagnosticirana neutropenija. Sa 

9mj djetetove starosti su mi rekli u Klajcevoj 

od strane hematologa da djete nikako nece 

moci u kolektiv i da moram biti sa njim doma. 

U međuvremenu su nas sustigle jos kojekakve 

dijagnoze pa idemo na Goljak 

logopedu,fizijatru i kod psihologa. Djete treba 

skrb 24/7 . Inace imam 18g staza i plača mi je 

bila puno veca nego sto primam na statusu. 

Ako se mjera ukine ja nisam u mogucnosti se 

zaposliti. Neznam kako cemo sa 1000kn 

prezivjeti? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

410. Nebojša Simić  

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba. Tako da smatram da 

je ukidanje mjere roditelj odgojitelj neustavna 

i nezakonita. 

Vodstvo grada pokazuje da ih ne zanimaju 

obitelji s više djece, te ih svrstavaju u 

kategoriju kao socijalno ugrožene, a i štetnim 

izmjenama Odluke ih svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi 

Prima se na 

znanje 

 

411. Nera Kožinec  

Slazem se sa prijedlogom stranke 365 da se 

sramotna odluka Skupštine koja je izglasana 

9.12.2021 poništi . Svaki građanin Republike 

Hrvatske treba bi živjet u sigurnosti državnih 

institucija koje neće raditi štetu za vlastite 

građane, što sporna odluka pokazuje da Grad 

Prihvaća se 

 



Zagreb ne štiti sve svoje građane . Ustav RH 

ne dozvoljava povratno djelovanje općih 

akta,kao ni Zakon o lokalnoj I područnoj 

samouprav,a to ne dozvoljava niti Statut grada 

Zagreba. Odluka o izmjenama je nezakonita . 

Ustavom su zaštićena prava djece te je obitelj 

posebno zaštićena Ustavom. Također Grad 

Zagreb se nije služio stručnom analizom 

temeljenoj na mišljenju stručnjaka 

(demografska)već je napravio svoju pristranu 

analizu .Grad uporno govorie o padu 

živorodene djece a relavantan podatak za ovu 

mjeru je samo trećerodeno I Svako slijedeće 

dijete . Iz analize grada Zagreba vidljivo je da 

je 53korisnika ove mjere imalo još jedno dijete 

nakon uzimanja mjere. 

412. Nikola Miletić  

Poštovanje, primjedba je sljedeća: Ova odluka 

je donesena od grada 2016.godine i svi koji su 

bili zainteresirani i ispunjavali su uvjete ušli su 

u mjeru i organizirali život i egzistenciju 

prema njoj. Sada Vi kažete da oduzimanje 

egzistencije mnogim korisnicima je opravdano 

zato što ti ljudi ne "rade" ,koja je vaša 

definicija rada? Rad ima puno definicija.Ja 

sam odrastao uz definiciju da je rad naporan i 

težak i da ruke su uvijek bile pune žuljeva,a 

birokrati su bili neradnici koji su nepravedno 

preplaćeni i većinom ništa korisni ako ćemo o 

definicijama rada. Otkud Vam pravo definirati 

da roditelji koji su roditelji odgojitelji ne rade, 

tržište rada se mijenja i uvijek fali sirotinje 

koja će raditi za siću. Samim time oduzimate 

pravo toj djeci da imaju relativno normalno 

djetinjstvo u ova nenormalna vremena. Pošto 

socijalna stabilnost daje bolje demografske 

rezultate što je vidljivo iz službenih podataka 

za treće i više djece. U trenutku divljanja 

cijena i masovnog iseljavanja Vi dodajete ulje 

na vatru u kojoj će stradati najosjetljiviji. 

Pravdate da djeca trebaju biti u vrtiću, ja znam 

mnogu djecu sa sela koja nisu nikada išla u 

vrtić i imala su braću i sestre koji su stvorili 

posebnu koheziju. Pravdate se da EU zahtjeva 

da djeca ćim ranije krenu u kolektiv, da se 

discipliniraju i udalje od roditelja te se 

formiraju mali roboti. Dio zdravog odrastanja 

je igra uz obitelj sa kojom su djeca čvrsto 

vezana. Sama statistika kaže da nemate nit 

prostora nit osoblja da zbrinete svu djecu 

Roditelja Odgojitelja. I među ostalim, 

negativno djelujete na legitimna očekivanja 

Prima se na 

znanje 

 



tisuća korisnika kojima oduzimate sigurnost u 

budućnost. Samim time mjesto da ste odradili 

studije što ne valja i što valja te napravili 

nekakve preinake za nove korisnike, Vi ste 

doveli u zabludu mnoge birače što je 

audiovizualno dokumentirano u predizbojno 

vrijeme i pustili nakon toga ljude da uđu u 

mjeru do 5. 9. 2021. koju ste revidirali 

"prekinuli". Da ne duljim, grad je propisao 

uvjete za demografsku mjeru roditelj 

odgojitelj, ljudi su ispunili uvjete,a glavni 

uvjet je bio imati još djece. Vi sada doslovno 

kažete tko Vam je kriv, mi Vam to 

oduzimamo, samim time poručujete da vaši 

dokumenti i odredbe ne poštuju ljudski život, 

egzistenciju i prava djece. 

Prijedlog je: mjera kao takva treba ostati na 

snazi za postojeće korisnike, omogućiti 

korisninima koji su imali djecu i nisu ušli u 

mjeru da zbog prekidanja se omogući ista. 

Suradnja i pritisak sa državnim institucijama 

da se uvede ista na razini države. Mislim da 

ovom mjerom, ali i drugim nizom mjera, 

možete zaustaviti negativni demografski trend 

u svim skupinama, a bojim se da će ovakvim 

stavom i odredbama i ova skupina uskoro biti 

u padu, pošto je poticala ljude da imaju troje i 

više djece. Demografska stabilnost je i vaša 

budućnost. 

413. 
Predrag 

Preložićek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

414. Rafaela Pivac  

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri roditelj 

odgojitelj i prihvaćanje novih korisnika uz 

revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

415. Rahela Mećar  

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri roditelj 

odgojitelj i prihvaćanje novih korisnika uz 

revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

416. Robert Čović  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

417. 
Robert 

Pustišek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

418. Ružica Cetina  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

419. Sandra Budan  

Donesena odluka 9.12 2021 mora se ukinuti 

jer ugrozava stecena pravomocna prava  

obutelji. 

Za stare korisnike ostaviti kako je a za nove 

revidirati mjeru pa ako zele neka se prijave. 

Prihvaća se 

 

420. 
Sanja 

Mučnjak 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

421. Sanja Semanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

422. Silvija Sarajlić  

Na statusu roditelja odgajatelja,od 2016 g. 

Uzela sam status jer sam ostala bez posla. 

Poslije potresa vozim djecu u tri razlicite skole 

jer je njihova urusena i smjene su im razlicite. 

Nije oraganiziran prijevoz i zato sam ja non 

stop na razvažanju jer nisu jos dovoljno veliki 

da bi mogli se sami po nekoliko km vozit u 

skolu. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

423. Slađana Mataz  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

424. 
Slobodan 

Busljeta 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

Prihvaća se 

 



vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

425. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Suglasan sam da se i dalje zadrže stečena 

prava roditelja odgajatelja. 

Prihvaća se 

 

426. Tereza Antić  

Korisnica sam mjere od 2019g,te od tada sam 

krojila život po toj mjeri koja mi je ponudena  

i na temelju toga statusa sam podigla kredit 

koji Necu moći otplaćivati ako se ukine.Nije 

prihvatljivo da se ukine.Majka sam četvero 

djece od kojih su tri školarca i svi pohađaju 

sportske aktivnosti i najmlađe 1,4mj. 

Prihvaća se 

 

427. 
Tomislav 

Janus 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

428. Damir Trtanj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

429. 
Vranjka 

Raguž 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

430. Zdenka Štern  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih, 

te revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

431. Zdravka Čorić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 



432. 
Zlatko 

Dominković 
 

Nisam korisnik mjere ali podrzavam mjeru 

RO.Obiteljima treba dat mogucnost da im 

djecu odgaja ta obitelj a ne ustanove. 

Prima se na 

znanje 

 

433. 
Zorica Mećar 

Jonke 
 

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri roditelj 

odgojitelj i prihvaćanje novih korisnika uz 

revidiranje mjere. 

 

434. Zrinka Čeko  

Korisnica mjere roditelj odgojitelj,na statusu 

od 2016g. Mjeru sam uzela na 4 djete. Imam 

gotovimski kredit na konto statusa.Suprug radi 

3 smjene a ja imam zavrsenu samo gimnaziju i 

nemogu naci posao. Upisala sam fakultet da ga 

zavrsim dok djete ne krene u prvi razred da se 

mogu normalno zaposliti i ukoliko se mjera 

ukine nama pada prihod za 60 posto i mi cemo 

bit na rubu egzistencije. Starijem djetetu mi je 

nedavno dijagnosticiran aniksiozno-depresivni 

poremecaj i idemo svakodnevno na terapije i 

mora biti stalno pod nadzorom. Tako da ako 

gospodin Tomaševic ima namjeru ukinuti 

mjeru i ne zastititi svoje građane mislim da 

cemo bit primorani napustiti Hrvatsku. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja.  

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

435. Željka Kuzmić  

Majka troje djece,status uzela 2018.godine,bila 

u radnom odnosu i zbog treceg djeteta ostala 

bez posla.Status mi je donio samo pozitivne 

stvari i da se mogu vise posvetiti svojoj 

obitelji.Demografija je kljucna u lijepoj 

nasoj,zato smatram da odluku o ukidanju 

mjere treba stopirati. 

Prihvaća se 

 

436. Alen Marić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

437. Ana Kirinić  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 



438. 
Anastazija 

Palić 
 

Mislim da je ova odluka o ukidanju nezakonita 

i da su djeca Ustavom zaštićena kategorija. 

Izgleda da gospodin Tomašević ili to nije znao 

ili je išao na to u nadi da će sve proći u tišini i 

bez pobune.Nadam se da će se uskoro staviti ta 

odluka izvan snage. 

Prihvaća se 

 

439. Anđelko Groš  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

440. Ante Zovko  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

441. Anton Baftijaj  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

442. 
Antonela 

Franjić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

443. 
Antun 

Gečević 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

Prihvaća se 

 



ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

444. 
Božidar 

Luketić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

445. 
Branko 

Čibarić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

446. 
Monika 

Čibarić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

447. David Migles  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

448. Dijana Šveljo  

Nakon 21.g.radnog staža odlučila sam dati 

otkaz te uzeti status da bi mogla biti sa 

djecom.Imam troje djece i gubim status.Ovo 

ukidanje statusa mislim da je totalno 

nepromišljeno,a po meni se to i vidi prema 

popisu stanovništva.Ljudi su doslovno 

ostavljeni na cjedilu i ne preostaje im ništa 

drugo nego napustiti našu državu. 

Prihvaća se 

 

449. 
Franjo 

Večerin 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 
Prihvaća se 

 



prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

450. 
Gordana 

Olujić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

451. Igor Mandić  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

452. Igor Stipić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

453. Ivan Čepo  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

454. 

Ivana 

Klobučar 

Đuretak 

 

Odluka Gradske skupštine da ukine mjeru 

roditelj odgajatelj bez kontaktiranja korisnika, 

stručnih ljudi i sveobuhvatne analize je za 

svaku osudu. Zato je potrebno stopirati 

donesenu odluku, jer ide na štetu korisnika i ne 

malog broja djece. 

Odredbama Odluke su jasno postavljeni uvjeti 

i na temelju toga jasno je bilo da će mjera 

trajati i isplaćivati se prema Odluci.  

Korisnici mjere su time stekli pravo, koje se 

Odlukom o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći 

za roditelja odgojitelja, želi izmanipulirati i 

dovesti u težak položaj obitelji i djecu. 

Osobno osjećam se prevareno i zbog toga 

očekujem da se papir i pečat na njemu poštuju. 

Prema Odluci gradske skupštine od 1.5. sam 

bez primanja, sama sa troje maloljetne djece ( 

suprug preminuo prije godinu dana).  

Prihvaća se 

 



Kada sam se odlučila za mjeru, učinila sam to 

bez prisile za boljitak svoje obitelji. Zato sada 

molim da me se ne sili da djeci činim dodatan 

stres time što će sama čekati majku da dođe sa 

posla! 

455. Ivica Klasić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

456. Jelica Zeba  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

457. Josip Đurić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

458. 
Lucija 

Stiplošek 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 



459. Ljuba Stipić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

460. 

Marija 

Abramović 

Gregor 

 

Javljam se u ovo javno savjetovanje jer ovom 

novom odlukom o revidiranju mjere je stavljen 

veliki upitnik u naše živote.Majka sam petero 

djece,prije 15 mjeseci mi je preminuo suprug i 

ostala sam sama sa njih petero.Ne moram niti 

spominjati koliko nam status znači i kako će 

nam biti ako ostanemo bez njega. 

Prihvaća se 

 

461. Marija Svilar  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

462. 
Marijo 

Filipović 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

463. Marina Deaur  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

464. Mario Olujić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

465. Sanda Hitrec  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 
Prihvaća se 

 



prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

466. Sanela Čičak  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

467. Sanja Tomašić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

468. 
Stjepan 

Banović 
 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

469. 
Suzana 

Maslać 
 

Rješenjem ili zaključkom je dano svakom 

korisniku priznato pravo u trajanju i visini 

iznosa te se ne smije naknadno mjenjati. 

Prihvaća se 

 

470. 
Svjetlana 

Stipić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

471. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 
Prihvaća se 

 

472. 
Tihana 

Šnajder 
 

Korisnica sam mjere i imam troje djece.Djeca 

mi nisu upala u vrtić,ostala sam trudna i dobila 

otkaz.Tada mi je opcija statusa bila idealno 

riješenje pogotovo dok djeca ne krenu u 

školu.Naša obitelj se stekla sigurnost i mir i 

ovaj čin ukidanja iliti revidiranja mi se čini 

jako nepromišljen. 

Prihvaća se 

 



473. Zlatko Olujić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

474. 
Zvonimir 

Stiplošek 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

475. Željkica Žagar  

Podrzavam sve demografske mjere a tako i 

majke RO koje se bore za svoja 

prava.Ukidanje mjere se treba stopirati jer 

mjera je samo donijela rast nataliteta. 

Prihvaća se 

 

476. Agron Baftijaj  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

477. Ana Šarušić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja dgajatelja.Odluka 

svjesno gura u državni sustav socijalne skrbi. 

Takvo neodgovorno,nehumano,nezakonito 

djelovanje potaknut ce iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti i nestabilnosti 

građana i njihove djece. Vraćanje stečenih 

prava postoječim korisnicima uz mogucnost 

zaprimanja novih,te revidiranje mjere zbog 

propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

478. Ana Široka  

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja 

Prihvaća se 

 



479. 
Andrijana 

Tica 
 

Na statusu roditelja odgajatelja. Imam 4 sjece. 

Suprug mi je zadnjih 10 mjeseci bez prekida 

stalno na bolovanju. Tako da se i zelim 

zaposliti ne mogu jer treba brigu 24 sata kao.i 

djeca,a sama sam nemam pomoci. Jedini 

prihod nam je od statusa. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja dgajatelja. Odluka 

svjesno gura u državni sustav socijalne skrbi. 

Takvo neodgovorno,nehumano,nezakonito 

djelovanje potaknut ce iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti i nestabilnosti 

građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

480. Anita Đikić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

481. 
Anita 

Tendžera 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

482. Ante Lustić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja dgajatelja.Odluka 

svjesno gura u državni sustav socijalne skrbi. 

Takvo neodgovorno,nehumano,nezakonito 

djelovanje potaknut ce iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti i nestabilnosti 

građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

483. Anton Filić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

Prihvaća se 

 



sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

484. Anton Rodić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

485. 
Antonija 

Repar 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

486. 
Antonija 

Zovko 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

487. 
Bajro 

Muratović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

488. 
Božena 

Luketić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

489. 
Branimir 

Sučec 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

490. Branka Bišćan  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

491. Branka Zuber  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

492. 
Damir 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

493. Damir Tirić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

494. 
Danijela 

Sokolović 
 

Smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000kn, 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić, mjesta nema već 

sada, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku 

- napuštanje tržišta rada bio je slobodan izbor 

svakog roditelja, koji je odlučio prihvatiti 

ponuđeno pravo na mjeru. 

I sama sam napustila radno mjesto da bi se 

brinula za troje djece i bila kuci sa svojom 

djecom,uzivajuci u njihovom 

odrastanju.Smatram da se odluka o ukidanju 

mjere treba hitno stopirati. 

Prihvaća se 

 

495. Dario Barišić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

496. 
Dario 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

497. 
Dominik 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

498. 
Dragan 

Umičeić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

499. Dragica Kolić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

500. 
Franciska 

Agičić 
 

Korisnica mjere,cetvero djece,uzela sam status 

2018.godine te mi je status na trecem djetetu 

nisam ga prebacivala na cetvrto dijete.Sin od 

13 god ima utvrden 4 stupanj invaliditeta,te mi 

je mjera itekako dobro dosla jer si posao ne 

mogu priustiti radi njegovih terapije i 0-24 

brige. 

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva. 

Prihvaća se 

 

501. Goran Tkalec  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

Prihvaća se 

 



stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

502. Ines Sivački  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

503. Ivan Zeba  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

504. 
Jasna Klarić 

Tirić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

505. Jelena Combaj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



506. 
Jelena 

Tomašić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

507. Josip Marki  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

508. 
Jovica 

Marković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

509. Juro Zeba  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

510. 
Karlo 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

Prihvaća se 

 



nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

511. 
Katarina 

Primorac 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

512. 
Kristijan 

Marki 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

513. 
Kristijan 

Vulelija 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

514. 
Kristina 

Habuš 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



515. Kristina Marki  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

516. 
Ksenija 

Kantoci 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

517. 
Kristina Leko-

Miočević 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

518. Leopold Djok  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

519. 
Lidija 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

Prihvaća se 

 



nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

520. 
Ljuba 

Pavković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

521. Manda Tirić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

522. 
Margareta 

Bošnjak 
 

Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

- niti jedan demograf nije izradio analizu mjere 

koja je bila podloga za 

izmjenu Odluke 

- u svojoj analizi Grad Zagreb je trebao 

promatrati kretanje samo treće i više 

rođenih 

- 2020. godina je bila krizna (dolazak svjetske 

zdravstvene krize i potres u 

Zagrebu), manje sklopljenih brakova i sve to 

ima utjecaj na broj novorođenih 

 

u Zagrebu u toj godini, te se ne može koristiti 

u analizama, kao što Grad to čini 

- dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u Zagrebu 

pokazuju rast 

- prema podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika 

mjere je i nakon ulaska u mjeru imalo još 

barem jedno dijete 

Prima se na 

znanje 

 



- da mjere nije bilo, tko zna kakvi bi bili 

podaci o broju novorođenih 

- primarni cilj demografske mjere roditelj 

odgojitelj bio je pozitivno utjecati 

na broj stanovnika Zagreba povećanjem 

trećerođene djece, a drugi cilj 

pozitivno utjecati i na povećanje broja 

četverorođene i više rođene djece, a 

rezultati su i više nego dobri 

- u situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da 

lokalna politika želi ugasiti demografsku 

mjeru koja je polučila rezultate 

523. 
Margareta 

Garica 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

524. Marica Bozoki  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

525. 
Marija 

Cvijanović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

526. Marija Čibarić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

Prihvaća se 

 



stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

527. Marija Đurić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

528. Marija Zeba  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

529. 
Marina 

Brekalo 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

530. Marina Ćalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



531. 

Martina 

Janusic 

Novosel 

 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

532. 
Matejka 

Halužan 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

533. Matija Ćalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

534. Mikela Rodić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

535. Mira Mišić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

536. Muriz Tirić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

537. Natalina Ribić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

538. Nika Ćalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

539. Nikola Perić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

540. Nikola Petrov  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Prihvaća se 

 



Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

541. 
Nikola 

Topolovec 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

542. Pero Pejić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

543. Petra Šimić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

544. 
Robert 

Pavković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

Prihvaća se 

 



nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

545. Romeo Ćalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

546. Sanja Bozoki  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

547. 
Sanja 

Bujanović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

548. 
Sebe 

Kolegjeraj 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

549. 
Slavica 

Crnković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

550. 
Slavica 

Stiplošek 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

551. 
Snježana 

Muratović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

552. 
Snježana 

Šunjka 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

553. Stjepan Svitok  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 



554. 
Tea 

Mahmutović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

555. Tea Stipić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

556. Tomislav Beti  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

557. 
Veronika 

Baftijaj 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

558. 
Violeta 

Dučkić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

559. Višnja Petrov  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

560. 
Vladimir 

Jonke 
 

Vraćanje stečenih prava i poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine. 

Ostavljanje starih korisnika na mjeri roditelj 

odgojitelj i prihvaćanje novih korisnika uz 

revidiranje mjere. 

 

561. 

Vlatka 

Vojković 

Sertić 

 

Korisnica mjere koja mi je donijela samo 

dobre stvari.Nisam se mogla toliko posvetiti 

djeci kao sad kad koristim 

mjeru.Otkazi,bolovanja,nerazumijevanje 

poslodavaca itd.. Odluka o ukidanju mjere se 

treba stopirati i pustiti roditelje i da dalje sire 

svoje obitelji. 

Prihvaća se 

 

562. 
Zdenko 

Crnković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

563. 
Zorica 

Mikložić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



564. 
Zrinka Doktor 

Muha 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

565. Zvonko Leko  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

566. Željka Lukić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

567. Željko Franjić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

568. Željko Vuglek  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

569. 
Aida 

Džaferović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

570. Ana Čigir  

Ja sam Ana Čigir majka sam troje djece. Status 

roditelja odgojitelja uzela sam 

2019.godine.Prije ulaska u status bila sam 

zaposlena 9 punih godina.Status mi je bio 

ponuden te sam time dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke ljencinama. Potpisivanjem 

rjesenja vidjela sam dugoročnu sigurnost kako 

je i sam grad obecavao!Ova ponuda od grada 

za mene je znacila veliku sigurnost za moju 

buducnost jer sam se zaista veselila sto 

cunsvoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

571. Ana Čorković  

Ja sam Ana Čorković majka sam troje djece. 

Prije ulaska u status bila sam zaposlena 11 

punih godina.Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Prihvaća se 

 



Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! 

572. Ana Galić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u mjeri. Ukidanje mjere 

će se narušiti ne samo financijsko stanje moje 

obitelji,već i moje psihičko stanje. Majka sam 

3 djece,te sam do uzimanja mjere bila 

zaposlena za stalno. Zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema djetetu mjera mi je bio odličan 

izbor,napokon sam mogla djeci nadoknaditi 

izgubljeno vrijeme. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Prihvaća se 

 



Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

573. Ana Pintarić  

Ja sam Ana Pintarić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2020.godine .  Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

574. Anita Marić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

575. Anita Svitok  

Ja sam Anita Svitok majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 2021 

godine jer je nova gradska vlast obecala da 

nece dirati stecena prava. Status mi je bio 

ponuden te sam time dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost jer sam se zaista 

veselila sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo 

posvetiti svojoj djeci i obitelji.Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

576. Ante Galić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u mjeri. Ukidanje mjere 

će se narušiti ne samo financijsko stanje moje 

obitelji,već i moje psihičko stanje. Otac sam 3 

Prihvaća se 

 



djece i mjera mi je bila savršena prilika da 

supruga napokon rastereti svoje zdravlje,te se 

posveti djeci. Zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema djeci mjera 

nam je bio odličan izbor,napokon smo mogli 

djeci nadoknaditi izgubljeno vrijeme. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

577. 
Antonija 

Kurtušić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

Prihvaća se 

 



nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

578. Antonija Pejić  

Ja sam Antonija Pejić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2018.godine Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja!  Ustav republike Hrvatske 

bi trebao stititi svoje gradane! 

Prihvaća se 

 

579. 
Antun 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

580. 
Argentina 

Klasić 
 

Ja sam Argenita Klasić  majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2019.godine. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! 

Osim sto krsite zakon ovim ukidanjem ne 

postujete ni svoja predizborna obećanja! 

Prihvaća se 

 

581. Bernada Filić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

Prihvaća se 

 



slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

582. 
Bernarda 

Jedvaj 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

583. Boris Pranjić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

584. Bosa Niković  

Ja sam Bosa Niković  majka sam teoje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2017.godine. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! 

Osim sto krsite zakon ovim ukidanjem ne 

postujete ni svoja predizborna obećanja! Ne 

zelite se baviti nicim sto ima veze s 

demografijom,vec gurate svoju ideološku 

politiku. Zaustavite ovaj nehumani postupak 

koji namecete roditeljima odgojiteljima! 

Prihvaća se 

 



585. 
Božica 

Dominković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

586. 
Branko 

Oršulić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

587. 
Čilja 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

588. 
Danijel 

Gašpert 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

589. 
Danijela 

Jurjako 
 

Ja sam Danijela Jurjako majka sam troje djece. 

Satus roditelja odgojitelja uzela sam 2021. 

godine. Nakon samo godinu dana vladajući me 

stavljaju u jako tesku situaciju! Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje! 

Gradska vlast treba biti svjesna da krse zakon 

o lokalnoj samoupravi,Ustav RH. Ne zele 

Prihvaća se 

 



slusati niti stručnjake niti demografe jer se 

vide svojom ideološkom politikom! 

590. Daria Marić  

Ja sam Daria Marić majka sam cetvero djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2016.godine .  Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

591. Diana Babić  

Ja sam Diana Babić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2020.godine . Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 



592. Dino Dorotić  

Slažem se s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

593. Donka Tošić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

594. 
Dragica 

Oršulić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

595. 
Edina 

Džaferović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

596. Elvira Bobara  

Ja sam Elvira Bobara majka  sam troje djece. 

Mjeru roditelj odgojitelj uzela sam 

2018.godine. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

radost jer sam se zaista veselila sto cu svoje 

vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj djeci i 

obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

Prihvaća se 

 



ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

597. 
Gabriela 

Gečević 
 

Ja sam Gabriela Gečević majka sam troje 

djece. Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2019 godine . Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost jer 

sam se zaista veselila sto cu svoje vrijeme sada 

iskljucivo posvetiti svojoj djeci i obitelji.Ovim 

putem zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

598. 
Gašpar 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

599. Goran Odak  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 



600. Ilija Knežević  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

601. Ines Ribić  

Ja sam Ines Ribić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 2017 

godine. Ova ponuda od grada za mene je 

znacila posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da Ustav RH ne dopusta 

povratno djelovanje i da Ce nas on 

zastitititi!Ovim ukidanjem unosite strah i 

nepovjerenje prema narodu domovine koja 

ovdje zivi! 

Prihvaća se 

 

602. Iva Marić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

603. Ivan Tošić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

604. Ivana Dolić  

Ja sam Ivana Dolić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2016.godine . Samohrana sam majka te mi je 

ovo primanje zaista vazno,jer nemam podrsku 

s druge strane u obitelji! Status mi je bio 

ponuden te sam time dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Prihvaća se 

 



Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

radost jer sam se zaista veselila sto cu svoje 

vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj djeci i 

obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

605. Ivana Umrlić  

Ja sam Ivana Umrlić majka  sam cetvero djece. 

U statusu sam rodila svoje cetvrto dijete, nije 

istina da je ova mjera neuspjesna,cak 53% 

roditelja u ovoj mjeri dobili su jos djece  

Status mi je bio ponuden te sam time dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se 

po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

radost jer sam se zaista veselila sto cu svoje 

vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj djeci i 

obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

606. 
Jadranka 

Šušković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

607. Janja Jelec  

Ja sam Janja Jelec majka sam troje 

djece.Status mi je bio ponuden te sam time 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke ljencinama. Potpisivanjem 

rjesenja vidjela sam dugoročnu sigurnost kako 

je i sam grad obecavao!Ova ponuda od grada 

za mene je znacila veliku sigurnost za moju 

buducnost jer sam se zaista veselila sto cu 

svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj 

djeci i obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo 

javno savjetovanje i poruciti vladajućima da 

statut grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

608. 

Josipa 

Knežević 

Stiplošek 

 

Ja sam Josipa Knežević Stiplošek  majka sam 

cetvero djece. Status roditelja odgojitelja uzela 

sam 2016 godine. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila posvećivanje mojoj djeci u 

potpunosti i sigurnost u nasoj svakodnevnici. 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! 

Osim sto krsite zakon ovim ukidanjem ne 

postujete ni svoja predizborna obećanja! 

Prihvaća se 

 

609. 
Jozefina 

Vuglek 
 

Ja sam Jozefina Vuglek majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2019.godine Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

Prihvaća se 

 



sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! 

 

610. 
Julija 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

611. 

Karmela 

Tušek 

Matijević 

 

Ja sam Karmela Tušek Matijević  majka sam 

cetvero djece. Status roditelja odgojitelja uzela 

sam 2016godine.Majka sam djeteta koje ima 

cetvrtinstuoanj invaliditeta,te mu je moja 

pomoc i skrb potrebna 24h. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana! Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila posvećivanje mojoj djeci u 

potpunosti i sigurnost u nasoj svakodnevnici. 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je eodgovorno,nehumano,nezakonito 

i sramotno! 

Osim sto krsite zakon ovim ukidanjem ne 

postujete ni svoja predizborna obećanja! 

Nemate pijeteta prema nikome,kazete da ste 

napravili duboku analizu mjere,a niste 

naslinnikakvo rjesenje za roditelje koji imaju 

dijete kojemu je 24satna skrb besprijekorno 

potrebna? Sto mislite gdje cu ja zaradivati za 

zivot svoje djece,kada sam primorana biti 

kuci! Zelim od srca da se ova ruzna odluka 

gradonacelnika ponositi! 

Prihvaća se 

 



612. 
Katarina 

Berišić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u mjeri.Majka sam 4 

djece.Najmlađe dijete ima 3 godine,nisam 

prebacila status na nju. Nakon 20 godina sam 

zatvorila frizerski salon,nisam imala 

mogućnosti biti i majka i poduzetnica,zbog 

obveza na poslu često sam djecu viđala samo 

na par minuta,što nije bilo dobro niti za njih 

niti za mene. Kada je mjera donesena bila je 

odlična prilika da napornom budem majka 

kakvu djeca zaslužuju. Ukidanjem ove mjere 

ne da će biti ugroženo financijsko stanje, već i 

psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

Prihvaća se 

 



spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

613. 
Katarina 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

614. 
Katarina 

Zovko 
 

Ja sam Katarina Zovko majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 2017 

godine. Prije nego sto sam uzela status bila 

sam zaposlena,u radnom odnosu. Ovim putem 

zelim reci da mi nismo lijencine niti okoti koji 

kote djecu. Djeca su blagoslov od Boga! Ova 

ponuda od grada za mene je znacila 

posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! 

Prihvaća se 

 

615. 
Kristina 

Topolovec 
 

Ja sam Kristina Topolovec majka sam troje 

djece Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2017godine . Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

Prihvaća se 

 



savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Zakon o lokalnoj 

samoupravi ne dozvoljava povratno 

djelovanje! 

616. 
Ksenija 

Jezerinac 
 

Ja sam Ksenija Jezerinac majka sam troje 

djece. Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2016 godine. Ova ponuda od grada za mene je 

znacila posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da Nasu djecu stiti Ustav 

republike Hrvatske. Ovim ukidanjem nanosite 

stetu svim korisnicima jer smo mi s tom 

mjerom gradili svoju buducnost! 

Prihvaća se 

 

617. Lea Filipović  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u mjeri. Ukidanje mjere 

će se narušiti ne samo financijsko stanje moje 

obitelji,već i moje psihičko stanje. Majka sam 

3 djece,najstarije 11 godina,dijagnoza 

ADHD,pohađa muzičku školu,srednje dijete 9 

godina,2 puta tjedno svira klavir i solfeggio, 

najmlađe dijete 6 godina polaznik je 

predškole,te ima jezične teškoće, uočenim su i 

elementi ADHD-a. 

Zbog ove mjere sam mogla u potpunosti djeci 

priuštiti van školske aktivnosti,koje im 

nadasve pomažu i u teškoćama, te doktori 

Prihvaća se 

 



smatraju da su za njih odlični s obzirom na 

dijagnoze. Trenutno nisam u mogućnosti 

zaposlenja, jer djeca trebaju potpunu skrb i 

terapije koje svakodnevno obavljamo. 

Ukidanjem ove mjere moja obitelj će se 

nalaziti u jako teškoj situaciji,pošto većinu 

liječničkih pretraga i terapija obavljamo 

privatno,pošto je jako teško dobiti termin 

preko zdravstva. Samim time ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

618. 
Marija 

Dominković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

Prihvaća se 

 



vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

619. Marijan Lisec  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

620. Marina Tošić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

621. 
Martina 

Bertović 
 

Ja sam Martina Bertović majka  sam troje 

djece. Mjeru roditelj odgojitelj uzela sam 

2016.godine. Ja sam samohrana majka,zrtva 

sam zlostavljanja. Status mi je bio ponuden te 

sam time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci,ali i otici iz ralja 

zlostavljača i pakla koji sam prozivljavala. 

Kamo cu ja sada? Sama sam sa svojim 

djecom,napokon zivim u miru. Taj mir mi sada 

oduzima nova gradska vlast,i ponovno mi na 

put stavlja strah! Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

622. 
Matija 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

623. 
Mijo 

Protković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

624. 
Milka 

Petrović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

625. 
Mirjana 

Franjić 
 

Ja sam Mirjana Franjić majka sam cetvero 

djece. Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2020.godine .  Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

Prihvaća se 

 



podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

626. Miro Lauš  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

627. Nadica Lisec  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

628. 
Nenad 

Tomašić 
 

Ja sam Nenad Tomašić otac sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzeo sam 

2021.godine Status mi je bio ponuden te sam 

time dobio mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Otac sam djeteta koji ima drugi i 

treći stupanj ostecenja zdravlja.Ogorčen sam i 

ljut jer nakon samo godinu dana moja obitelj 

ostaje bez sigurnog primanja za koje je grad 

tvrdio da se dobivena prava ne mogu 

retroaktivno mijenjati!. Potpisivanjem rjesenja 

vidio  sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja!  Ustav republike Hrvatske 

bi trebao stititi svoje gradane! 

Prihvaća se 

 



629. Niko Marić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

630. 
Nikola 

Dominković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

631. 
Nikolina 

Đurić 
 

Ja sam Nikolina Đurić majka  sam sestero 

djece. Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2016.godine. Nakon toga rodila sam jos dvije 

djece,a gradska vlast tvrdi da je mjera 

neuspjesna iako je u njoj cak 53% korisnika 

mjere dobilo jos djece kao i ja!  Status mi je 

bio ponuden te sam time dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

radost jer sam se zaista veselila sto cu svoje 

vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj djeci i 

obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 



632. Nikolina Jozić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

633. 
Olga 

Kronovetar 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

634. Perka Barušić  

Ja sam Perka Barušić majka  sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2019.godine.  Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku radost jer sam se zaista veselila 

sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo posvetiti 

svojoj djeci i obitelji.Ovim putem zelim 

podrzati ovo javno savjetovanje i poruciti 

vladajućima da statut grada Zagreba ne 

dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

635. 
Renata 

Baftijaj 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

Prihvaća se 

 



vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

636. 
Roko 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

637. Sanja Semanić  

Ja sam Sanja Semanić majka  sam cetvero 

djece.Zgrozena sam jer se po društvenim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku radost jer sam se zaista 

veselila sto cu svoje vrijeme sada iskljucivo 

posvetiti svojoj djeci i obitelji.Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

638. 
Sinan 

Džaferović 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

639. Sonja Olujić  

Ja sam Sonja Olujić majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 2018 

godine. Potpisivanjem rjesenja vidjela sam 

dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

Prihvaća se 

 



znacila posvećivanje mojoj djeci u potpunosti i 

sigurnost u nasoj svakodnevnici. Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! 

640. Tereza Gaši  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

641. 
Tihana Kolić 

Sučec 
 

Ja sam Tihana Kolić Sučec majka  sam troje 

djece. Mjeru roditelj odgojitelj uzela sam 

2019.godine. Prije mjere sam bila zaposlena! 

Status mi je bio ponuden te sam time dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se 

po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

radost jer sam se zaista veselila sto cu svoje 

vrijeme sada iskljucivo posvetiti svojoj djeci i 

obitelji.Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nasa rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelj 

odgojitelj izdvaja se samo 3%gradskog 

proracuna! 

Prihvaća se 

 

642. 
Tomislav 

Šušković 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

Prihvaća se 

 



zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

643. 
Valentina 

Karamatić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

644. Vanda Tumpa  

Ja sam Vanda Tumpa  majka sam troje djece. 

Status roditelja odgojitelja uzela sam 

2018.godine Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana! Potpisivanjem rjesenja vidjela sam 

dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je neodgovorno, nehumano, 

nezakonito i sramotno! 

 

Prihvaća se 

 

645. Zoran Zekić  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

646. 
Aldijana Hotić 

Vojić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

647. Ana Knežević  

Ja sam Ana Knežević majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere roditelj odgojitelj koje je 

moje jedino primanje.Status roditelja 

odgojitelja sam prihvatila jer sam dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

djeci,ali isto tako imati mogućnost stalnog 

primanja,kako je tadašnja vlast obecala  

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

Prihvaća se 

 

648. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ja sam u ovome svemu neovisan promatrać, 

nisam majka, nemam djece, ali nikako ih u 

Hrvatskoj ni ne želim imati, selim za 

Njemačku, zaručnik je već otišao i shvatili 

smo da budemo tamo osnovali obitelj, jednako 

kao i moja dva brata, koji su odselili tamo. 

Zašto ovo pričam, završila sam za farmaceuta, 

dvije godine slala zamolbe da odradim 

stažiranje, nitko me nije htio primiti jer im se 

ne isplati nikoga bez iskustva jer više država 

ne plaća sve, na žalost sada ne radim u struci, 

već u trgovini i to poznati brend sa 

markiranom obućom, radim 6 dana u tjednu, 

iako mi je po ugovoru 40 sati, baš svaki vikend 

radim  i nemam pravo na slobodan dan, svaki 

dan mi mjenjaju smjenu za sutra nema 

rasporeda za duže vrijeme. Plaća je minimalac 

na žalost i shvatili smo da to nisu uvjeti za 

podizanje djece i da ne želim da odrastaju u 

takvim uvjetima. Kod zapošljavanja prvo 

pitanje je bilo: „imate li djece ili ih mislite 

Prima se na 

znanje 

 



imati?“ Kada sam odgovorila da nemam, 

rečeno mi je da sada možemo dalje 

razgovarati. To je više nego tužno, a živim u 

glavnome gradu, gdje bi sve kao trebalo biti 

lako.  

S ovime želim istaknuti da ovdje nije mjesto 

za podizanje ni jednog djeteta, a kuda tek troje 

i smatram da je mjera roditelj odgojitelj bila 

predivna prilika za podizanje velike obitelji, 

(moja majka je radila, nikada nije bila sa 

nama, to ne možemo prežaliti ni mi, a ni ona). 

 

Ja sam iz veće obitelji, vrtića nismo ni vidjeli 

samo malu školu, odrasli smo u socijalizirane, 

pristojne i školovane ljude, gledajući djecu 

mojih prijateljica apsolutno nikada nebi dala 

svoje dijete u te uvjete kakvi su u vrtićima, a u 

privatnima i 1 000 puta gore. Smatram da kao 

grad možemo izdvojiti za te obitelji, jer što 

nam može biti važnije od djece, koliko pratim, 

djece nema, u proteklih nekoliko godina 5 000 

manje prvašića u školama, otišli za boljim 

životom, jer ovdje je globalna katastrofa, plaće 

užasne,a cijene kao u ostatku EU, ljudi 

nekulturni, javno je verbalno nasilje nad 

majkama, dok u Mađarskoj dobiju status 

nacionalnog heroja. Žalosno je da misle da je 

500 000 000 kn puno, dok na druge strane curi 

nema gdje nema, prvenstveno udrugama, sa 

time je i sam gradonačelnik upoznat koliki 

novac je išao njegovoj i udrugama njegovih 

kolega. 

SLAŽEM SE, a primjedbi nemam, hvala Vam 

da postoji netko tko podržava majke. Da nam 

je barem Orban u Hrvatskoj. 

649. Ana Tkalec  

Ja sam Ana Tkalec majka sam cetvero djece. 

Prije ulaska u status bila sam zaposlena te sam 

dala otkaz .Status mi je bio ponuden te sam 

time dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

Prihvaća se 

 



ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

650. 

Anamarija 

Blagdan 

Domian 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

651. 
Andrea 

Bevandić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

652. Anja Zubak  

U potpunosti podržavam Nacrt prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja, jer je Odluka donesena 

09.12.2021. na Gradskoj skupštini neustavna, 

nezakonita i neetična, te se stoga treba staviti 

izvan snage. Nije postojala niti jedna 

demografska analiza napravljena od struke 

koja bi proučila učinke mjere. Stečena i 

ostvarena prava se nikada ne mogu ukidati 

retroaktivno. Korisnike mjere roditelj 

odgojitelj i njihovu djecu se stavlja na rub 

siromaštva, a za tu je mjeru potrebno izdvojiti 

tek 1,77 % gradskog proračuna. U dječjim 

vrtićima nema dovoljno mjesta za upis nove 

djece, i sada su vrtići prebukirani i osoblje je 

preiscrpljeno i djeca su zakinuta za kvalitetni 

predškolski program zbog preopterećenosti 

sustava. Korisnici mjere su živote organizirali 

prema ostvarenim i stečenim pravom (prva 

Prihvaća se 

 



isplata je znak ostvarenog prava), neke žene su 

samohrane majke, u podstanarstvu sa 

kreditima i nedopustivo je tako ih socijalno 

ugroziti ukidajući stečena prava. 

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja je 

hvalevrijedan i moralno i zakonito ispravan jer 

se stečena prava nikada ne bi smjela 

retroaktivno ukidati. Odluka o ukidanju 

stečenih prava  roditelja odgojitelja je 

neustavna jer je obitelj pod posebnom zaštitom 

države (Ustav RH, čl. 62). U Republici 

Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s 

Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa 

zakonom (Ustav RH, čl.5). Svakom se jamči 

štovanje i pravna zaštita njegovog osobnog i 

obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti 

(Ustav RH, čl.35). Korisnice mjere se brinu za 

najmanje troje djece, neke majke žive u 

podstanarstvu, imaju kredite i nedopustivo je 

ukidati stečena prava. A naknada od 1000 kn 

za korisnice čije najmlađe dijete nije još 

navršilo 7 godina je premala i ugrožava 

egzistenciju cijele obitelji i stavlja ih na rub 

siromaštva. Treba hitno usvojiti Nacrt 

prijedloga odluke o stavljanju izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja, odnosno sve 

vratiti u prvobitno stanje i ispoštovati 

ostvarena prava. 

653. 
Bernarda Tirić 

Ferenčak 
 

Na statusu roditelja odgajatelja sam od 2017g.  

Imam 5 djece,status mi je na trecem djetetu jer 

ima 7 godina a imam jos dvoje male djece . S 

obzirom na dugorocnost mjere nisam 

prenasala na najmlađe djete a i jedan od 

razloga neprenasanja je da si nisam mogla 

priustiti 1 mjesec bez primanja. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje  

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog  

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



654. 
Blanka 

Vuković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

655. Danica Crnjak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

656. 
Danijela 

Bistrički 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

657. 
Danijela 

Fitovec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

658. 
Danijela 

Šubrek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

Prihvaća se 

 



nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

659. 
Dijana 

Ferenčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

660. Drane Tošić  

Ja sam Drane Trošić imam troje djece.  Status 

roditelja odgojitelja dala mi je mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Potpisivanjem rjesenja dobili smo dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

661. Gordana Lauš  

Ja sam Gordana Lauš majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2017.godine.Prije nego 

sam uzela ovu mjeru bila sam u radnom 

odnosu 12 godina.Status roditelja odgojitelja 

sam prihvatila jer sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama,neradnicama 

iako smo radile dugi niz godina.Potpisivanjem 

rjesenja vidjela sam dugoročnu sigurnost kako 

je i sam grad obecavao!Ova ponuda od grada 

za mene je znacila veliku sigurnost za moju 

buducnost Ovim putem zelim podrzati ovo 

javno savjetovanje i poruciti vladajućima da 

statut grada Zagreba ne dopusta povratno 

Prihvaća se 

 



djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

662. 

Hana 

Slavujević 

Puškarić 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

663. Iskra Peternell  

Status roditelja odgajatelja. Roditelji su mi 

pokojni. I uzela sam status da bi mogla biti sa 

najmlađom kcerkom doma jer je moje radno 

vrijeme iziskivalorad popodne i vikendima a 

nisam imala nikoga da mi je pricuva. Na 

statusu sam od 2018g. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo neodgovorno, nehumano, 

nezakonito djelovanje potaknut ce iseljavanje 

iz grada i države zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

664. Ivan Combaj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

665. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

 

Kao otac troje malodobne djece, ne slažem se 

sa ovim izjenama, jer su krenuli dirati tamo 

gdje je Hrvatima najsvetije. Obitelj je u 

Prima se na 

znanje 

 



zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Hrvatskoj i dalje izuzetno bitna, bez obzira što 

smatrate da su neki drugi većina. Ono što je 

bitno, nisu baš nikakve analize napravili. 

Analize rade stručnjaci, a ne političari i 

gradski zastupnici, u ovom slučaju zastupnice. 

Kada Već rade analizu, ja ljubazno molim da 

se u javnost izlazi sa točnim. 

Ono što je bitno je da ljudi iz Hr, bježe jer je 

život katastrofa, plaće su užasne, žene 

podcjenjenje, cijene kao u ostatku EU, a realno 

je da u privatnom i radnom sektoru ljudi rade 7 

dana u tjednu za 3300 kn,i to nije dovoljno za 

život, prevenstveno višećlanim obiteljima. 

Hrvatska izumire, imamo ogroman pad 

novorođenih, osim u Zagrebu gdje je porast od 

30%, ali trećerođenih. Žene na tržištu rada 

nisu dobrodošle, prvenstveno ako su majke, 

djeca nemaju adekvatan smještaj, jer u 

gradskim vrtićima je situacija izuzetno loša, 

roditelji donose hranu, higijenske potrepštine, 

radni materijal. Ova Vaša ishitrenost nema 

smisla, jer prvo imamo prioritete, treba riješiti 

probleme, a ne roditelje tjerati u socijalni 

slučaj (opet na teret grada), još jedna izuzetno 

bitna stvar, vrtići kreću od 01.09.2022.ne 

primaju tokom godine jer mjesta nema, a isto 

tako i privatni, prvenstveno ljeti. Mene zanima 

kako su vladajući zamislili da majka nađe 

posao, a mora ga imati da bi uopće upisali 

vrtić u toku petog mjeseca kada su upisi, a ako 

i to uspije da kaže poslodavcu da saćeka sa 

poslom do devetog mjeseca dok dijete ne 

smjesti u vrtić? 

666. Ivana Padjen  

Smatram da ovakav Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja je u redu i treba ga usvojiti u što je 

moguće kraćem roku. Nacrtom prijedloga 

dano je  obrazloženje razloga i ciljeva koji se 

žele postići donošenjem akta. Zapravo ni 

nakon vremenskog odmaka od donošenja 

krajnje neprimjerene Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja koju je donijela Gradska skupština 

Grada Zagreba na 6. sjednici, 9. prosinca 

2021. godine, nije jasno kako to da je do tada 

važeća Odluka o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja, tako loša da ju je odmah bez 

opsežnijih analiza trebalo zapravo ukinuti. 

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

Prihvaća se 

 



pomoći za roditelja odgojitelja treba čim prije 

donijeti iz razloga što prema mom skromnom 

mišljenju smatram:  

- da pojedinačnom odlukom 

(Rješenje/Zaključak) nadležnog tijela svakom 

roditelju odgojitelju  priznato je pravo u 

trajanju i visini, te na stečeno pravo ne može i 

ne smije utjecati kasnija izmjena i/ili dopuna 

Odluke, 

- niti jedan demograf nije izradio analizu 

mjere koja je bila podloga za izmjenu 

postojeće Odluke i donošenja Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja koju je donijela Gradska 

skupština Grada Zagreba na 6. sjednici, 9. 

prosinca 2021. godine, 

- u ovoj žalosnoj situaciji demografskog 

sloma u Republici Hrvatskoj (RH) nezamislivo 

je da lokalna politika želi ugasiti demografsku 

mjeru koja je polučila rezultate. Tražiti izlike, 

da zašto na razini RH nema nečeg poput mjere 

roditelja odgojitelja nije primjereno. Treba 

težiti da se slična mjera donese na razini cijele 

RH a ne takvu mjeru ukidati u gradu koji je 

financijski najmoćniji., 

- novčana pomoć roditeljima 

odgojiteljima financijski vrednuje rad očeva i 

majki u odgoju i brizi o djeci u kućanstvu. 

Novčana pomoć je konkretna i poticajna i 

omogućuje sigurnost obiteljima koje se 

susreću s bezbroj izdataka, 

- napuštanje tržišta rada bio je slobodan 

izbor svakog roditelja, koji je odlučio 

prihvatiti ponuđeno pravo na mjeru, i taj čin 

treba gledati kao svojevrsnu žrtvu, davanje 

sebe za druge. Ne postoji idealni slučaj, svatko 

bi trebao imati pravo da prema vlastitoj 

savjesti prihvatiti što  je bilo ponuđeno, 

- gradske vlasti svjesne su negativnih 

posljedica primjene Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja koju je donijela Gradska skupština 

Grada Zagreba na 6. sjednici, 9. prosinca 

2021. godine, zaprepašćuje razina 

bezobzirnosti, kao da se ne radi o obiteljima s 

djecom i kao da smo mi nešto krivi u cijeloj 

situaciji. Stječe se dojam da bi trebali nestati, 

poziv na linč? Nepojmljiva je razina 

netrpeljivosti dijela ljudi koji su otvoreno 

vrijeđali i ponižavali obitelji koje su također 

građani grada Zagreba i 



- što je Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja koju 

je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 

na 6. sjednici, 9. prosinca 2021. godine 

donesena neodgovorno, nehumano, nepošteno 

i nezakonito. 

 

667. Ivana Pranjić  

Ja sam Ivana Pranjić majka sam cetvero djece i 

korisnica sam mjere roditelj odgojitelj. Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci.  Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

668. Ivana Zanatić  

Ja sam Ivana Zanatić korisnica sam mjere od 

2016.godine. Kada sam uzela mjeru bila sam 

majka troje djece. Nedavno sam postala majka 

svog cetvrtog djeteta te prozivam gospodina 

Tomasevica i njegove suradnike da ne govore 

kako mjera nije imala uspjeha i da se djeca ne 

radaju,jer ja sam jedna od onih 53% roditelja 

koja je u mjeri dobila jos jednog clana 

obitelji.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama,neradnicama iako smo 

radile dugi niz godina.Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

Prihvaća se 

 



djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

669. Ivana Zekić  

Ja sam Ivana Zekić majka sam sestero djece i 

korisnica sam mjere roditelj odgojitelj od 

2016godine i to je je moje jedino 

primanje.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci,ali isto tako imati 

mogućnost stalnog primanja,kako je tadašnja 

vlast obecala  Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

670. Ivica Čičak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

671. Ivka Anušić  

Ja sam Ivka Anušić majka sam petero djece i 

korisnica sam mjere roditelj odgojitelj. Nakon 

toga sam rodila jos jedno dijete te ovime 

Prihvaća se 

 



putem prozivam sadašnju gradsku vlast da ne 

govore neistinu kako mjera nema rezultate jer 

je 53%obitelji dobilo u samoj mjeri jos 

djece.Status roditelja odgojitelja sam prihvatila 

jer sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

672. Jela Đebro  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

673. Jurica Anušić  

Ja sam Jurica Anušić i ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

 



674. 
Veronika 

Karamatić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

675. Kata Bešlić  

Ne slažem se s ukidanjem mjera RO jer mislim 

da su RO s pravom stekli status roditelja 

odgajatelja 

Prihvaća se 

 

676. 
Kristijan 

Galeković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

677. 
Kristina 

Vuković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

678. Lana Bagarić  

Ja sam Lana Bagarić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

Prihvaća se 

 



ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

679. 
Lidija 

Cikacivanis 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

680. 
Ljiljana 

Mravunac 
 

Ja sam Ljiljana Mravunac majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2019.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

681. 
Ljubica 

Dominković 
 

Ja sam Ljubica Dominković majka sam 

osmero djece i korisnica sam mjere.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

Prihvaća se 

 



sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

682. 
Maja Lisec 

Oršulić 
 

Ja sam Maja Lisec Oršulić majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2019.godine.Prije nego sam uzela ovu mjeru 

bila sam u radnom odnosu 12 godina te pod 

ugovorom za stalno.Status roditelja odgojitelja 

sam prihvatila jer sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama,neradnicama 

iako smo radile dugi niz godina.Potpisivanjem 

rjesenja vidjela sam dugoročnu sigurnost kako 

je i sam grad obecavao!Ova ponuda od grada 

za mene je znacila veliku sigurnost za moju 

buducnost Ovim putem zelim podrzati ovo 

javno savjetovanje i poruciti vladajućima da 

statut grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

683. Mara Patačić  

Majka sam četvoro djece.U radnom odnosu 

sam bila do 31.12.2018.godine tj. na 

porodiljnom dopustu.Moje troje djece su išli u 

redoviti program vrtića.Treće dijete Lucija 

Patačić je išla u vrtić,a ja sam se nalazila na 

porodiljnom dopustu s četvrtim 

djetetom.Situacija u firmi Diona-Dinova je 

bila u dosta teškoj situaciji,a pogotovo nama 

djelatnicima(nije bilo nikakvog 
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bolovanja...zbog manjka ljudi .)Prodavaona u 

kojoj  sam radilaje prodana Trgostilu, tako da 

sam ja prebačena u novu firmu Trgostil na 

Knežiji.S ozbirom da je situacija bila jako 

teška po mome mišljenju bila je za moju 

obitelj nesigurna, a ova situacija sa majkama 

odgajateljicama se mi se činila dosta 

korektna.Prekidam radni odnos 31.12.2018. 

godine i uzimam status majke odgajateljice 

04.01.2019. Smatram kako ovo nije trošak već 

invensticija za budućnost.Narod nestaje,a Vi 

pokušavate dodatno natjerati  ljude da izgube 

interes za povećanjem obitelji tako lošom 

demografskom politikom.Smatram da tko 

želi,moralo bi mu biti omogućeno da uđe u 

radni odnos na pola radnog vremena, a druga 

polovica neka bude naknada.No,onaj tko nije u 

mogućnosti tako raditi,a u vrtić ne smije,morta 

mu biti omogućeno da bude roditelj-odgajatelj. 

684. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

NE SLAŽEM NITI SA JEDNOM 

IZMJENOM KOJU JE GRAD NAPRAVIO I 

TO ZATO ŠTO NIJE NAPRAVLJENA BAŠ 

NIKAKVA ANALIZA MJERE I ŠTEDI SE 

NA KRIVIM MJESTIMA, NA DJECI NE 

MOŽEMO ŠTEDITI JER SU ONA 

BUDUĆNOST. Kao gospođa koja je rodila 

petero sad već odrasle djece, od koji je na 

žalost samo dvoje ostalo u Hrvatskoj apeliram 

da se zaustave ove izmjene koje budu dovele 

do još većeg iseljavanja.  

Mjera se pokazala izuzetno dobrom jer imamo 

porast trećerođene djece i to ako znam računati 

oko 30%, što je i bio cilj mjere, da se poveća 

broj trećerođene i više djece, jer stvarno ne 

vidim kako netko tko ima jedno ili dvoje može 

imati pozitivan prirast stanovništva. 

Da, ta djeca nejdu u vrtić, ali su u višećlanim 

obiteljima svakako socijalizirana, pohađaju 

razne sportske aktivnosti, što nisu u 

mogučnosti ukoliko oba roditelja rade, znam 

to po svojoj djeci koja su bila zakinuta za sve. 

Svaki pedagog, psiholog, demograf će Vam 

reći da je za dijete najbolje da je kod kuće sa 

svojim roditeljima. Na kraju naši vrtići su živi 

očaj, pa roditelji moraju sve donositi, strašno. 

Žene izostaju s tržišta rada inaće, nitko u 

privatnom sektoru ne želi zaposliti majke sa 

dvoje, a kamoli sa više djece, pa kome bi se 

isplatilo imate zaposlenika koji je ionako 

stalno na bolovanju, komplikacijama u 

trudnoći ili pak rodiljnom dopustu, zauzima 
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mu mjesto, a te osobe ionako nema. Bitno je 

da je ova mjera zapravo plaća roditelja 

odogojitelja, sa tom mjerom jasno je upisan 

mirovinski staž, koliko sam ja imala priliku 

provjeriti. 

Ova mjera nikako nije skupa, jer je to ulaganje 

u budućnost, u mirovinski i zdrastveni sustav, 

koji nam za 20 godina neće imati tko plaćati. 

Na žalost ukoliko se mjera ukine jasno je da se 

neće taj novac rasporediti drugoj djeci u 

Zagrebu, već će otići na povećanja plaća 

gradskih službenika. Te izgradnje vrtića 

zaboravite, VIDIMO DA SE NIKUDA NIJE 

POMAKNULO OD SKUPŠTINE U 12.-TOM 

MJESECU, u postojećima se krše pedagoški 

standardi, nema zaposlenika, sada bi gradili 4, 

a treba ih 90 sa kapacitetom kao što su ta 4 

najavljena, nema odgojitelja na tržištu rada, a 

preuređivanje gradskih prostora neka 

zaborave, jer po zakonu u takvom prostoru 

vrtić ne smije biti. 

685. 
Marija 

Umićević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

686. 
Marijana 

Bogdanić 
 

Uzela sam status roditelja odgojitelja nakon 

mukotrpnog razvoda jer su bili pod velikim 

sokom . Inace sam po struci  

magistra fitomedicine i imala sam dobro 

placen posao. A sada sam samohrana majka. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo neodgovorno, nehumano, 

nezakonito djelovanje potaknut ce iseljavanje 

iz grada i države zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

687. 
Marina 

Radanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

688. 
Marina 

Šušković 
 

Ja sam Marina Šušković majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 

2019.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je eodgovorno,nehumano,nezakonito 

i sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

689. Mario Zanatić  

Ja sam Mario Zanatić i ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava! Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prima se na 

znanje 

 

690. 
Martina 

Vajdić 
 

Primjedba na donesenu Odluku o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja, 

Smatram da je odluka donesena bez 

sudjelovanja roditelja odgojitelja, prethodnih 

analiza i savjetovanja. Roditelji sa više djece 

su prikazani kao neradnici izloženi medijskom 

linču. 
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Radi ovakve odluke mnogi će se roditelji naći 

u teškim financijskim, životnim, obiteljskim 

problemima. Neki korisnici te mjere su 

samohrane majke/očevi, drugi imaju djecu sa 

invaliditetom ili su ostali u međuvremenu bez 

drugog člana obitelji koji je doprinosio 

njihovoj zajednici. Mnogi od njih neće biti u 

mogućnosti naći adekvatan posao jer nažalost 

poslodavac ne želi radnika koji često izbiva sa 

posla. Smatram da navedenu 

Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći 

za roditelja odgojitelja treba hitno staviti van 

snage radi moralne i socijalne osjetljivosti ove 

problematike u kojoj su se roditelji našli ne 

svojom krivnjom. Potrebno je sa svima koji 

koriste navedenu mjeru sjesti i razgovarati, te 

pokušati naći najbolje rješenje u interesu djece 

i roditelja koji navedenu mjeru koriste. 

691. 

Mirela 

Kovačić 

Pavković 

 

Ja sam Mirela Kovačić Pavković majka sam 

cetvero djece i korisnica sam mjere od 2017. 

godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

692. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Prije svega Poštovanje! 

Osobno nisam korisnik mjere, nemam čak ni 

jedno dijete, U prvom mjesecu 2021. sam se 

vratila iz Irske, jer mi je falila moja obitelj, 

zaposlila sam se u Zagrebu, ali uvijeti su 

užasni,plaća je ista bez obzira na noćne, 

vikende, prekovremene, žalosno, mislila sam 

da se nešto promjenilo, ali sada sam se 

odlučila nazad za Irsku, gore boravim kod 
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obitelji iz Zagreba koji imaju četvero djece, 

rođeni su svi u Zagrebu,ali su shvatili da su 

gore prije svega ljudi, koji imaju blagdane i 

vikende i razne mogučnosti na rad na manje 

sati, da njihova djeca ne pate i ne idu u vrtiće, 

a da žive sa punim frižiderom bez kredita, jer 

ovo u što se pretvorila Hrvatska pa i Zagreb sa 

toliko velikim prirezima i porezima je sramota. 

Ja sam odlučila da obitelj mislim podizati van 

Hrvatske, što nam vrijedi EU kad nismo ni 

blizu njima, nemojte ljudima uskratiti to malo 

što su dali jer je to bilo cijenjeno u cijelom 

Svijetu, da napokon netko cijeni majke i 

dobrobiti djece, dajte još više, dajte svima u 

Hrvatskoj, ja bih osobno odmah uzela tu mjeru 

da sam sad u tom položaju, gledam moje sestre 

koje imaju po dvoje djece, boje se ići na treće 

jer nemaju financija, a ove mjere nisu 

sigurne,a oduvijek su to željele, više djece, 

nema ih uopće doma, njihova djeca su daleko 

više sa nepoznatim tetama nego sa roditeljima, 

zar to nije tužno? Mislim da je ovo najbolje što 

je grad mogao dati u današnja vremena,a sad 

se igraju sa time u ovo vrijeme krize, Covida, 

izumiranja obitelji, kada su ionako ljudi bez 

posla…prvo malo neka pogledaju situacije u 

vrtićima, onda neka donose takve ishitrene 

odluke!  

693. Nataša Perić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

694. Petra Beti  

Ja sam Petra Beti majka sam petero djece i 

korisnica sam mjere od 2017. godine. Nakon 

toga sam rodila jos dvoje djecice te ovime 

putem prozivam sadašnju gradsku vlast da ne 

govore neistinu kako mjera nema rezultate jer 

je 53%obitelji dobilo u samoj mjeri jos 

djece.Status roditelja odgojitelja sam prihvatila 

jer sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

Prihvaća se 

 



sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

695. Petra Rajković  

Ja sam Petra Rajković majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2019. godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

696. Robert Gaši  

Ja sam Robert Gaši tata sam troje djece i 

korisnk sam mjere od 2018. godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatio jer sam 

dobio mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčen sam,ljut i razočaran jer 

se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi roditelji  lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidio sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

Prihvaća se 

 



poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

697. Romana Bilić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

698. 
Ružica 

Dominković 
 

Ja sam Ružica Dominković majka sam petero 

djece i korisnica sam mjere od 2017. 

godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

699. Sanda Celinić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 
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potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

700. Sanja Polhe  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

701. Selma Sović  

Ja sam Selma Sović korisnica sam mjere od 

2016.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama,neradnicama iako smo 

radile dugi niz godina.Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

702. 
Silvija 

Jerkurica 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

703. 
Suzana 

Mihotan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

704. 
Svjetlana 

Draganić 
 

Ja sam Svjetlana Draganić majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 2016. 

godine.Majka sam djeteta s posebnim 

potrebama,te sam u ovoj mjeri vidjela spas 

kako bih cjelo vrijeme mogla biti uz svoje 

dijete.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

705. Tanja Babić  

Status roditelja odgajatelja od 2017 g. Imam 4  

djece,status je na trećem,a peto djete je na 

putu. Istek ugovora u firmi gdje sam radila. 

Podstanari smo i digli smo kredit na konto 

statusa.. Imam troje vrticke djece a u naselju 

gdje zivimo nema mjesta u vrticima. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

706. Tanja Cesar  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

707. 
Tatjana 

Skočan 
 

Ja sam Tatjana Skočan majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere.Status roditelja odgojitelja 

sam prihvatila jer sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je neodgovorno, nehumano, 

nezakonito i sramotno! Ustav republike 

Hrvatske bi trebao stititi svoje gradane! Za 

mjeru roditelje odgojitelja izdvaja se svega 3-

5%gradskog proracuna! Djeca su Ustavom 

zasticena kategorija te ocekujem da ce mjera 

koja je donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

708. Terezija Marić  

Ja sam Terezija Marić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2017.godine. Uskoro 

cu postati majka svoga cetvrtog djeteta.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

Prihvaća se 

 



sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

709. Tina Kolić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

710. Vesna Prajdić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

711. 
Zlatan 

Radanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

712. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

 

Što za moju obitelj i mene znači mjera roditelj 

odgojitelj? Odgovor je jednostavan...SVE! 

Loše o ovoj mjeri može govoriti samo osoba 

koja nema obitelj ni djece, jer nezna koja je to 

žrtva. 

Prima se na 

znanje 

 



365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

DEMOGRAFSKA mjera bi trebala značiti 

sigurnost, a na žalost stalno se nešto mjenja i 

ljudi se izuzetno boje uzeti nešto i odlučiti se 

na dijete jer nije sigurno, a DEMOGRAFSKA 

mjera bi baš trebala biti sigurna da potakne 

obitelji na još dječice. 

Moja priča sa trećom bebicom ide 

ovako...radila sam normalno u trudnoći dok 

nije krenuo presing da odem na komplikacije, 

jer se gazda sprema na stečajni postupak, radi 

se o trgovini, plaća 3500 kn i dobivala sam ju 

kad se njemu sjetilo, 3 puta molila u banci da 

mi pomaknu datum za uplatu kredita jer eto 

plaće nema, koja je za naše podneblje mizerna, 

da se razumijemo u Njemačkoj (gdje su sva 

moja braća) košta sve jednako ili manje nego 

kod nas, a plaće u trgovini daleko veće. Isto 

tako za vrijeme radnog odnosa nisam imala 

jedan jedini dan bolovanja, jer me nije imao 

tko zamjeniti, sama sam radila u smjeni, 

dječica su mi bila bolesna neprestano u vrtiću, 

snalazili smo se kako smo znali, jer i suprug 

nije smio na bolovanje, prijetilo mu se 

otkazom. 

Djeca su bila od mraka do doslovno opet 

mraka (zimi) u vrtiću jer radno vrijeme znamo 

kakvo je i nikada ne završi kada bi trebalo, a 

uvijeti u vrtićima joooooj to i vrapci na grani 

znaju, NIKAKVI, jedna teta na njih 20+, svi 

bolesni, stisnuti, roditelji donose dodatnu 

hranu, papir za rad, wc papir, kuhinjske 

ubruse...tko god ima djecu jako dobro zna 

situaciju. 

S obzirom da posao nije bio nikakav ja sam se 

odlučila za RO, tada nastaje preporod, moja 

djeca su SRETNA, ZDRAVA, VESELA i 

svakako SOCIJALIZIRANA, za početak 

nemoguće da nebi bila socijalizarana ipak su 

to obitelji sa 3 + djece, a po tome djeca na selu 

nisu socijalizirana gdje nema vrtića? Minismo 

socijalizirani koji nismo išli u vrtić??? To o 

socijalizaciji je glupost, ne socijalizira se samo 

u vrtičkoj grupi, moja djeca sada mogu i na 

izlet i u trgovinu i na igrališta i na punooo toga 

gdje nisu mogla ići jer mene nije nikad bilo 

doma, sretna sa mamom (svi stručnjaci Svijeta 

stalno dokazuju da je izuzetno bitno da dijete 

da odrasta što više uz roditelje) na žalost dok 

idu u vrtiće i boravke to nikako nije tako! 

Najstarija je završila prvi razred sa odličnim 

uspjehom, srednji ide u malu školu, zna i pisati 



i čitati i zbrajati i oduzimati...jer ja svakako 

radim sa njima puno više od jedne tete koja 

mora raditi sa cijelom grupom. Djevojčica nije 

jedan, jedini dan izostala iz škole zbog bolesti, 

zdrava je, jer nije nagurano njih 30 u 15m². 

Jednostavno smo sretni, ja sam uvijek tu uz 

njih u bilo kojem trenutku, a suprug bez stresa 

radi. 

Ja ja prva bi napustila domovinu da nemamo 

tu mjeru jer uvijeti su katastrofa što se rada 

tiće za majke (pokušajte se negdje prijaviti i 

istaknite troje djece), prvo Vam je pitanje, 

imate li djece, čim kažete DA, uljudno Vam 

kažu doviđenja, vrtića nema ako ste 

nezaposleni, privatni ne možete priuštiti, sada 

nije upalo 2000 djece zaposlenih roditelja, a 

kamoli nezaposlenih, a nema ni posla ako 

djeca nisu u vrtiću...što se tiće plaće grada 

Zagreba, molim Vas radite ispitivanje u 

realnom radnom sektoru, ja ne poznajem 

NIKOGA tko ima više od 4500 kuna, 

STRAHOTA za naše cijene, a poskupljenja 

sve gora, ajde budite REALNI, ovo je HVALE 

vrijedno da se netko udostojio pomoći mladim 

obiteljima i zadržati ih u Hrvatskoj, a ne da se 

ljudima uzima ta prilika. 

SVAKA obitelj na razini države bi trebala 

imati mogućnost da djeca budu sa svojom 

mamom/tatom, mjera bi bila puno uspješnija 

da je SIGURNIJA, jer roditelji u Hrv.rade i 

jutro i popodne, svetke i petke, vikende, 

blagdane...a vrtići i boravci su samo u jutro! 

1 000 000% Vam mogu tvrditi da za roditelje 

sa troje ili više djece posla NEMA, a i kada se 

zaposle to nije dovoljno za život peteročlane 

obitelji, a kud tek kad je više, na tome treba 

poraditi, a ne mučiti ovih 5000 obitelji ili one 

koji bi tek željeli to koristiti, pogotovo 

trudnice koje su se odlučile na to i sad 

izvisjele. 

Nema BOLJEG, ZDRAVIJEG, SRETNIJEG 

okruženja za djecu od obitelji i to Vam bude 

apsolutno svaki stručnjak potvrdio! 

Svakako apeliram da se još i pojača i proširi 

mjera, a ne ukida jer oni koji su ju uspjeli 

dobiti su se obiteljski preporodili, ostali su u 

Zagrebu (ne kao moja braća iselili i sad gore 

se odlučili na obitelj, gdje recimo svako dijete 

prima DD od 200€, a tu mizerija od 200 kn i to 

moraš zadovoljiti stroge uvijete), ali su 

SRETNI I ZDRAVI, nemojte spominjati 



financijske probleme, jer ih grad ima 

PUNOOOO više na drugim mjestima 

nepotrebnim, u raznim udrugama i sličnim 

pranjima novca, a iako je pristojna svota RO 

peteročlana obitelj se neće ni sa 3 takve 

obogatiti i dalje će samo preživljavati. 

Osobno imam četvero braće,moj suprug dvoje, 

mi imamo troje dječice, imali bi više, ali 

nemamo financijske uvjete za to i smatramo da 

je budućnost u demografiji u DJECI, ali na 

žalost bez pomoći u Hrvatskoj više člana 

obitelj je gladna...i jednostavno ili napušta 

dom ili se teško odlučuje na slijedeće dijete! 

To nam je na žalost jasno pokazao popis 

stanovništva. Čak je i aktualni gradonačelnik 

potvrdio da je rođeno više u Zagrebu treće i 

sljedeće djece, ali je pad prvoga i sad Vas 

pitam sad su roditelji odgojitelji kažnjeni da 

im se protivno zakonu nešto ukida? P a zar ova 

mjera nije bila da se rodi svako treće i sljedeće 

dijete, pa mjera je trajala 5 godina, niti se tko 

mogao doseliti i ostvariti pravo jer nije imao 

vremena za to, a niti bome prvorotke to nije 

moglo potaknuti jer zbog zdravlja ne mogu 

rađati tako brzo, a i nemaju povjerenja u 

sustav i na kraju su bile u pravu, sustav je 

korisnike izigrao i prevario! 

Nemam nikakvih primjedbi, u potpunosti se 

slažem sa predloženim nacrtom. Mislim da je 

krajni čas da i Zagreb i država i svi nešto 

poduzmu jer izumiremo, na žalost već je 

kasno, treba se ugledati na druge zemlje, 

recimo Mađarsku, to je primjer kako sačuvati 

narod i budućnost! 

713. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

KAO BRANITELJ I OTAC TROJE DJECE 

IZRIČITO SE NE SLAŽEM SA NOVIM 

IZMJENAMA, SMATRAM DA SU DJECA 

BUDUĆNOST OVE ZEMLJE I ZA TO SMO 

SE I BORILI. Ovo je naćin  kako 

destimuliraju mlade da su uopće odluće na 

obitelj i ostaju u Hrvatskoj, jer mi bi uporno 

bili kao EU, a uvijeti života i zaposlenja u 

Hrvatskoj su ravni nuli. Mladi ljudi iseljavaju, 

da imate useljavanje (ali imate izmjenu 

stanovništa, to nisu Hrvati)  

Što se tiće toga da djeca nejdu u vrtić  i nisu 

socijalizirana je apsolutna glupost, u velikim 

obiteljima socijalizacija je daleko bolja od 

socijalizacije 25 djece na 15 m2, sa jednim 

odgojiteljem. 

 



Žene izostaju s tržišta rada i inaće, nitko u 

privatnom sektoru ne želi zaposliti majke na 

žalost, niti imaju pravo na minijob kao što je to 

recimo u Njemačkoj, gdje se mogu posvetiti i 

radu i djeci. 

Žene svakodnevno u mom okruženju dobivaju 

otkaze jer su stalno na bolovanju, a 

prvenstveno u uvoj pandemiji, sve propada, 

radna mjesta se gube, a netko kao jedva čeka 

da zaposli majku sa troje i više djece za 3000 

kn, popodne, blagdane, vikende!?  

Kažu da je mjera skupa, a ma da, a razne 

udruge koje ne služe nićemu nisu skupe, tamo 

se nisu sjetili rezati, nego majkama i bebama. 

Ako ja znam računati,a znam jako dobro, kako 

može biti ovo skuplje, od gradnje novih vrtića, 

prenamjene prostora, zapošljavanja stručnog 

kadra, komunalija, odgržavanja neke ustanove 

i naravno sufinanciranja te djece koja moraju 

ići u vrtiće. Mislim da bi si brojke trebali opet 

provjeriti i prvenstveno one sa kojima izlaze u 

javnost, recimo cjene izgradnje vrtića, EU 

fondovi, uštede, jer svaki dan je drugačija 

izjava. 

Primjedbi apsolutno nema, slažem se u 

potpunosti. Napokon netko da stane u obranu 

tih jadnih javno linćovanih žena i djećice, da 

nam još barem oni ostaju u Hrvatskoj. Jer 

druge na žalost djeca ne interesiraju! 

714. 

Pavica 

Blagdan 

Vlajčević 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

715. 
Diana 

Matovina 
 

Završila sam fakultet, imam skoro 10 godina 

radnog staža, radila sam u dobrostojećoj firmi 

za vrlo visoku plaću. Odrekla sam se toga jer 

sam htjela biti sa svojom djecom dok najmlađe 

ne krene u školu. Unatoč manjim primanjima, 

život moje obitelji je, zahvaljujući ovoj mjeri, 

kvalitetniji. Realno, u zagrebačkim vrtićima 

nema mjesta i u Zagrebu ne postoje poslodavci 

koje traže osobe za rad na pola radnog 

vremena (u zadnjih mjesec dana poslala sam 

Prihvaća se 

 



desetke molbi i nisam dobila niti jedan 

pozitivan odgovor). 

716. 
Aleksandra 

Sedlar Zubak 
 

Na statusu roditelja odgajatelja.Suprug mi je  

100%invalid ,prima malu invalidninu i cekamo  

transplantaciju pluca. Jedno djete mi boluje od  

celikalije i bila sam i zbog supruga i zbog 

djeteta uzeti status jer sa djecom nitko nije 

mogao biti.  

Uzeli smo i kredit na konto statusa jer smo 

morali preurediti kupaonu za suprugove 

potrebe. Na statusu sam od 2018 g.l 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo neodgovorno, 

nehumano,nezakonito djelovanje potaknut ce 

iseljavanje iz grada i države zbog nesigurnosti 

i nestabilnosti građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

717. Petra Bašić  

- 2017. sam ostvarila pravo na status te dobila 

pravomoćno rješenje o korištenju istog, na 

temelju legitimnih očekivanja do 15e g. života 

mog najmlađeg 4 djeteta te na to moje stečeno 

pravo ne smije utjecati kasnija izmjena i/ili 

dopuna Odluke 

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, 

kao ni Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, niti Statut Grada Zagreba 

-odluka o izmjenama je nezakonita i djeca su 

zaštićena Ustavom, grad nije u bankrotu i 

dužan je skrbiti o korisnicima do isteka 

stečenog prava 

-analiza zamjenice Dolenec nije dokaz da 

mjera nije učinkovita jer je u analizu uvrstila 

prvorođenu i drugorođenu djecu koja nisu 

relevatna za dokazivanje učinkovitosti mjere 

zato što su u padu dok s druge strane 30% 

povećanje rođenja trećeg, četvrog djeteta 

-Grad je uštedio do sada budući da bih imala 

više godina 3 vrtićka djeteta i primorana sam 

ostati nezaposlena dok najmlađe ne krene u 

školu u rujnu kada mogu početi raditi jer ću 

dijete zbrinuti produženim boravkom u školi 

- vladajući grada Zg neistinu su iskazali kad su 

rekli da smo imali godinu dana za naći posao 

za što postoje dokazi i izjave datirane u rujnu 

2021. da se stečena prava neće ukidati ali 

revidirati da ( to vrijedi samo za nove 

Prima se na 

znanje 

 



korisnike kojih nema ŠTO ZNAČI DA NOVA 

ODLUKA gradske skupštine ne može ništa 

promijeniti u stečenim prijašnjim pravima iste 

odluke, novih korisnika nema ODLUKA je po 

zakonu važeća ali za koga.....za nove korisnike 

kojih nema i  zapravo jedini izlaz iz ove 

nezahvalne pozicije je tražiti vladajuće da 

nastave isplaćivati dogovoreni iznos svim 

korisnicima mjere jer 5 mj. nije dovoljan 

period da se djeca mogu upisati u vrtić a 

roditelj zaposliti 

-nažalost velik broj njih neće moći dobiti 

nikakvu socijalnu pomoć jer većina njih ima 

svoju nekretninu ali nezamislovo stresno je 

ostati na jednoj plaći, dječji troškovi-sport-sve 

se mijenja te iz prosječnog obiteljskog 

standarda jedva ćemo spajati kraj sa krajem a 

dolaze posklupljenja 

-sramotno, neljudski i ideološko je postupano 

prema roditeljima više djece a gradonačelnik 

svjesno medijski nahuškao ostatak roditelja da 

su diskriminirani naspram roditelja odgojitelja  

Budući da zakonom nije dozvoljeno 

retroaktivno ukidanje stečenog prava, 

vladajući su upućeni u to ali svjesno 

manipuliraju i krivo informiraju pravna tijela 

kako nisu dužni ispoštovati stečena prava jer 

nemaju pozitivan učinak. Nadam se brzom 

djelovanju Višeg upravnog suda da nam da 

zaštitu prihoda jer pravno bi se trebali oglušiti 

na novu odluku. Nažalost Grad čekaju brojne 

tužbe . 

718. Ivana Drmić  

Nemam primjedbi na predloženi nacrt odnosno 

na prijedlog zaustavljanja najavljenih štetnih 

izmjena mjere roditelj odgojitelj. 

Što se tiče kompenzacijskih mjera o kojima  

vladajući govore pravdajući ukidanje mjere, 

one se svode na socijalnu pomoć i upise djece 

u nepostojeće mjesto u vrtiću.  

Jedina kompenzacijska mjera na koju mogu 

pristati je povratak na staro radno mjesto gdje 

sam imala ugovor na neodređeno te osigurano 

vrtićko mjesto u naselju gdje živim i u skupini 

koja ne broji više od 21 djeteta uz dvije 

odgajateljice.Zbog ove mjere dala sam otkaz 

prošle godine i nikako ne pristajem na 

ukidanje mjere bez ispunjenja prethodno 

navedenih zahtjeva. 

Ako bude potrebno tužbom obraniti stečeno 

pravo spremna sam. 

Prihvaća se 

 



719. Josipa Kobe  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

720. Damir Kobe  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

721. 
Martina 

Kačevenda 
 

Na statusu sam roditelja odgajatelja na trecem  

djetetu od 2016. U mjeri sam rodila jos jedno  

dijete. Nemamo ni rodbine ni roditelja koji bi 

nam pomogli cuvati jer mjesta u vrticima 

nema.Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja dgajatelja.Odluka 

svjesno gura u državni sustav socijalne skrbi. 

Takvo neodgovorno,nehumano,nezakonito 

djelovanje potaknut ce iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti i nestabilnosti 

građana i njihove djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

722. 
Anica 

Antunović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

723. Petra Šincek   

Na statusu sam roditelja odgajatelja..bila sam  

primorana uzeti status 2020 g jer mi sin boluje 

od limfoblasticne akutne leukemije. 

Prihvaća se 

 



Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

724. 
Milica 

Stanković 
 

Donošenjem odluke o novčanoj pomoći, za 

roditelje odgojitelje, stvoren je pravni okvir na 

temelju kojega korisnici mjere ostvaruju svoje 

pravo na novčanu pomoć 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Status grada Zagreba 

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktom prema svakom korisniku, 

a ne odlukom gradske Skupštine 

Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u gradu Zagrebu 

pokazuju rast 

Konkretno govoreći iz svog osobnog iskustva 

korisnica sam mjere od samog početka. Bila 

sam nezaposlena, i kao takva nisam ostvarila 

pravo na upis djece u vrtić, a kako je to 

začaran krug ako nemam osigurano čuvanje 

djece ne mogu niti tražit posao. Zahvaljujući 

toj mjeri stvorila se financijska sigurnost na 

određeni period za moju obitelj. Po čemu smo 

si i planirali život, i na temelju mjere sam i 

podigla kredit, kojeg imam još 5,5 godina za 

otplaćivat. I stoga se bojim blokade, i još jedne 

uništene obitelji, koji će preko noći postat 

socijalni slučaj. 

Sa 01.05.2022  kada bi trebalo stupit na snagu 

ukidanje mjere ostajem bez svih primanja jel 

najmlađe djete mi ima 9 god., 

Prima se na 

znanje 

 

725. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

-svoje pravo ostvarila sam u 03/2020. godine 

kada sam dala otkaz u državnoj službi i to je 

bio isključivo moj izbor gdje sam prihvatila da 

ću biti izvan tržišta rada 14 godina, te da mi 

djeca neće moći polaziti vrtić 

-posao u 5 mj ne mogu naći s obzirom da mi 

nema tko čuvati djecu od 3 i 6 godina dok ne 

Prima se na 

znanje 

 



krene škola i dok se najmlađi ne upiše u vrtić u 

9 mj, 

-najmlađe dijete je alergično na gluten, soju, 

mlijeko, jaja, kikiriki, pšenicu, itd., i ukoliko 

uopće dobije mjesto u vrtiću da li će biti 

siguran od alergena s obzirom na velik broj 

djece, tj. nedovoljan broj odgojitelja!? 

-djeca su svakodnevno okružena djecom iz 

kruga obitelji, prijatelja, parkića i ne fali im 

socijalizacije, a ostalo uče svakodnevnim 

radom i obaveznom predškolom 

-s obzirom na stanje s koronom, brzo širenje 

virusa u vrtićima i školama, te česte 

samoizolacije zbog kontakta djeca su više 

doma nego u kolektivu 

-na tržištu rada nema poslova za 5000 žena 

odjednom a kojim bi se moglo dostojanstveno 

živjeti 

-djeca su budućnost, te su najosjetljivija i 

Ustavom zaštićena kategorija 

-Odluka o izmjenama je nezakonita i 

neustavna 

- za mjeru se izdvaja samo 3-5% ukupnog 

proračuna ZG-a pa je moguće uštedjeti drugdje 

a ne ugroziti djetinjstvo 20000 djece 

-vodstvo grada očito ne voli djecu i ne zanima 

ih njihova budućnost, nego sve uštede su 

napravili baš na njima.. 

-Odluka je doprinjela mržnji, vrijeđanju i 

omalovažavanju žena sa 3 i više djece, te 

ljubomoru osoba koje nemaju pravo na mjeru 

-mjera je svakako postigla svoj demografski 

cilj 

726. Maja Vereš  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

727. 
Petra 

Stojaković 
 

Na statusu sam roditelja odgajatelja od 2017 g. 

Ja sam jako loseg zdravstvenog stanja 

,ograniceno mi je kretanje. 2016 g smo 

prezivjeli pozar. Ostali smo bez svega. 

Trenutno smo podstanari. Djeca su  

mi bolesna. Imaju disleksiju i distrofiju.  

Prihvaća se 

 



Svakodnevno odlazimo s njima kod logopeda. 

Ja ne mogu raditi i sad kad padnemo na 1000 

kn neznam kako cemo uopce prezivjeti. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura u državni sustav socijalne 

skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

728. 
Kristina 

Bukvić 
 

Na statusu sam roditelja odgajatelja od 2016g. 

U 7 mjesecu trudnoče dobila sam otkaz po 

isteku ugovora i ponuđen mi je status koji sam 

ja prihvatila jer su rekli da se nemoze ukinuti. 

Imam 20g staza. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

729. 
Suzana 

Krčelić 
 

Korisnik sam statusa roditelj odgojitelj od 

2017. g 

 Uzela sam status zbog svog posla koji sam 

radila,te mi je bilo problem sa cuvanjem djece 

,s obzirom da zivim sama sa djecom,odlucila 

sam iskoristit mjeru kako bi bila uz djecu te 

mogla pomoc im u skoli ,ucenju,mjera je data 

uz jasne stavke na koje smo.mi zene pristale i 

svojim potpisom pristale na prava koja su nam 

data. Uz status koji sam dobivala rijesila sam 

ovrhe koje sam imala,te sam.imala sigurnost u 

placanju stanarine(jer sam podstanar ) te sam 

mogla i djeci omogucit mnogo stvari koje su 

im bile potrebne,vjerovala sam u “snagu 

potpisanog dokumenta”koji mi je “jamcio 

sigurnost “za djecu. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

Prihvaća se 

 



potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

730. Drago Ištvanić  

U interesu bolje demografske slike zadržati 

stečena prava. 
Prihvaća se 

 

731. Marija Čerina  

Mjera je itekako donijela porast demografije u 

Zagrebu ali stručni tim Zg i niti jedan 

demograf nije napravio detaljnu ili nikakvu 

analizu ove mjere. 

Od proračuna ide na mjeru RO oko 3% iznosa 

sto nije u konačnici nimalo veliki iznos, ako se 

uzme u obzir koliko grad sufinancira jedno 

dijete u vrtiću te koliko ce koštati cijela 

procedura oko manipulacije i lažnog te 

nemoguce izvedivog smještanja u vrtiće svu 

djecu iz ove mjere a mnoge obitelji dovesti na 

rub egzistencijalne propasti te izazvati 

iseljavanje mnogih obitelji koje su 

dragocijene.  

Ova mjera je omogućila mnogim obiteljima 

porast životnog standarda, vise vremena i 

kvalitetnijeg odgoja djece, zar to nije jako 

važno za svaku zajednicu, grad… državu.  

U konačnici, oslobođena su nova radna mjesta 

te mnogima mjesta u djecijim vrtićima koji su 

ionako prenatrpani i nedostaje odgojitelja, 

sredstava…. 

Prima se na 

znanje 

 

732. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam akt. Razlog; ukidanje mjere od 

strane Grada je krajnje nehumano, nerealno. 

Doveli su brojne obitelji pred gotov čin, ne 

pružajući stvarnu, prihvatljivu ni realnu opciju 

da se iste obitelji snađu u kratkom vremenu. 

Za vrtiće upisi su svake godine u mjesecu 

svibnju, ne u studenom ni u prosincu, a sami 

upisnici u vrtićki program mogu ući tek u 

mjesecu rujnu i ako su upisani i uvjete stječu u 

kasnijim mjesecima. S druge strane, realno je 

da nemamo kapacitete za taj broj nove dječice 

u vrtićima. Ako me sjećanje ne vara, osim što 

je sama mjera RO bila zbog povećanja 

nataliteta u Gradu, već i jeftinija opcija nego 

gradnja novih vrtića i sudjelovanja Grada u 

financijskom dijelu dotacija vrtićima po 

djetetu. Toj mjeri priključile su se 4 lokalne 

samouprave u RH, neke i s većim iznosima 

(trebalo je poraditi da mjera RO postane 

prihvaćena u većini mjesta RH) Ne podržavam 

Prihvaća se 

 



mišljenje i stavove pojedinaca koji misle da 

korisnici mjere RO ništa ne rade, sramotan 

stav 21 st. kao ni da isti koriste moja sredstva, 

isto da djeca čiji su roditelji korisnici RO 

mjere nisu socijalizirana. Naše jaslice, kao ni 

vrtići nemaju dovoljan broj zaposlenih 

odgajatelja po grupi, tako da poslati dijete u 

grupu u kojoj se samo u doba ručka nalaze dva 

odgajatelja je potpuno suludo, te djeca u 

takvim uvjetima stječu potpuno drugačiji vid 

socijalizacije. Sramotno je od samog vodstva 

Grada, kampanja koju su medijski proveli, 

tvrdokorno potvrđivali i time jasno dali do 

znanja koliko ne cijene ženu, majku, oca, 

roditelje i samu mladost. Kao i činjenica da su 

protivnici mjere RO te da za istu populaciju i 

plan ukidanja nisu apsolutno ništa osigurali ni 

proveli osim da mjeru ukidaju.  

Preinake u mjeri su potrebne, predlažem da se 

mjera RO ipak održi i odnosi na zadnje rođeno 

dijete u obitelji i da se ista koristi do osme 

godine starosti djeteta, kako bi dijete steklo 

svu potrebnu sigurnost i određenu dozu 

samostalnosti kad krene u školski program. 

Isto ako u međutku dobiju prinovu mjera se (s 

potrebnom papirologijom) prebacuje na ime 

posljednje rođenog djeteta u obitelji. Svota u 

neto iznosu od 5.000,00 kn +svi potrebni 

izdaci (doprinosi, porezi i sl), te osiguranje 

potrebne edukacije za roditelje koji se žele 

vratiti na tržište rada zbog isteka mjere RO ili 

jer sami žele prekinuti korištenje mjere RO 

U međutku u drugom dijelu Gradski ured bi se 

trebao pobrinuti za adekvatan broj 

teta/odgajatelja po grupi i on bi po smjeni 

morao biti minimalno 2 odgajatelja , a u dvije 

smjene minimalno 4 kako bi mogli uopće 

tvrditi da vrtići daju socijalizaciju te da su 

dobra, kvalitetna ustanova i da su im usluge na 

nivou koji nije bazni, nahrani, premotaj, 

presvuci, daj tekućinu i pazi da ne razbije 

glavu. 

733. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam akt. 

Ukidanje Mjere RO na način na koji ju ukidaju 

je loš jer nisu stvorili realne preduvjete, nisu 

sagledali stvarno stanje ili nisu ni svjesni da su 

osnovni životni troškovi u velikom porastu. 

Kao moguća, buduća majka, voljela bih imati 

uvjete i više mogućnosti. Jedna od njih je ako 

se odlučim imati višebrojnu obitelj da znam da 

mogu računati na neka sredstva i da mi se kao 

Prihvaća se 

 



ženi prizna sudjelovanje u podizanju, 

odgajanju moje djece i da mi za to isto ide neki 

radni staž. Ako se odlučim biti roditelj s 

jednim ili dva djeteta ili tri djeteta da se djeci 

omoguće uistinu kvalitetni uvjeti u jaslicama 

ili vrtiću, te da kad ih ostavljam znam da se u 

toj grupi nalaze u jutarnjoj smjeni barem dvije 

tete koje će im pružiti sve potrebno kako bi 

njihov dan protekao bez traumi i stresa. 

21 stoljeće, a razmišljamo ograničenije i 

kratkoročnije no što se razmišljalo u 20 

stoljeću, mislim da je vrijeme razmišljati da 

postoji više opcija i više mogućnosti i na taj 

način napokon i stvarno priznati različitosti i 

prihvatiti naše različitosti. U ovom slučaju, 

mjera RO trebala bi biti jedna od opcija koje 

današnje žene mogu prihvatiti i živjeti kao 

majke, a ne na rubu živčanog sloma (današnji 

poslodavci očekuju da su radnici androidi). 

Gospodarski uvjeti, te Gradski budžet koji je 

btw jedan od najjačih i najboljih u regiji, 

realnijim, odgovornijim planskim vođenjem 

novaca i za mjeru RO bi bilo i ima. Nadam se 

da će buduće školske generacije i dalje imati 

besplatne udžbenike jer to je isto jedan dio 

kojim svim roditeljima, a ne samo roditeljima 

korisnicima mjere RO, stavljamo do znanja da 

je obvezno školovanje uistinu i besplatno. 

Mjera treba ostati aktivna, samo s preinakama, 

te se razvijati na bolje, a ne na lošije. Svota 

koja se do sada davala trebala bi pratiti rast 

cijena, odnosno biti veća ili joj rast prilagoditi 

broju djece u obitelji. Isto mjera se ne bi 

trebala odnositi na djecu do 15 godina starosti, 

eventualno do 8 godine starosti i to najmlađeg 

djeteta rođenog u obitelji. 

Grad mora pronaći smjer i način kako ne štetiti 

osjetljivoj populaciji koja će danas sutra 

stvarno sudjelovati u životu Grada. 

734. 
Mladen 

Plazibat 
 

Podržavam akt u cijelosti. Suludo je optuživati 

roditelje odgojitelje da žive na gradskom 

proračunu jer njihov trošak je identičan za 

grad u slučaju da imaju i petoro djece kao onih 

koji upišu dvoje djece u vrtić. Ukoliko upišu 

troje djece u vrtić to građane Zagreba puno 

više košta nego bilo koji roditelj odgojitelj. 

Pametnom dosta. 

Prihvaća se 

 

735. 
Vlatka 

Mravunac 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 



736. 
Alen 

Mravunac 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 

737. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ukidanje mjere koja pogađa veliki broj 

građana, financijski i sociološki te ugrožava 

egzistenciju velikog broja obitelji je posve 

neprihvatljiva i moralno pogrešna. 

Prima se na 

znanje 

 

738. Ivan Bujanić  

U potpunosti se slažem sa Vašim 

Obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele 

postići donošenjem akta. 

Ulazak supruge u mjeru RO bilo je najbolje 

rješenje za našu obiteljsku situaciju gdje je 

supruga bila nezaposlena i prije rođenja trećeg 

djeteta, sa dvoje starije djece koja su također 

bila izvan predškolskog sustava. U 

podstanarskoj situaciji nam je mjera RO dala 

financijsku sigurnost da se sa porastom cijena 

najamnine ili  potencijalnog prestanka mojeg 

zaposlenja nećemo naći u teškoj situaciji. 

I da nadodam svoje mišljenje zašto se ne 

slažem sa Odlukom o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21): 

- točkama Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci 

- pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

- Odluka o izmjenama je nezakonita 

- niti jedan demograf nije izradio analizu mjere 

koja je bila podloga za izmjenu Odluke i u 

svojoj analizi Grad Zagreb je trebao promatrati 

kretanje samo treće i više rođenih, a ne iznositi 

podatke koji idu njima u prilog, kao što je broj 

prvorođene djece, time stvarajući kontekst u 

široj javnosti da mjera RO nema pozitivan 

demografski učinak 

Prihvaća se 

 

739. 
Tanja 

Sanjković 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 

740. 
Srđan 

Borojvić 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 



741. 
Nada 

Borojević 
 

Podržavam akt u cjelosti. 
Prihvaća se 

 

742. Marinka Lučić  

Primjedbi na prijedlog nema,u potpunosti 

podržavam predloženo zbog svega navedenog. 
Prihvaća se 

 

743. Drago Lučić  

Primjedbi na prijedlog nema,u potpunosti 

podržavam predloženo zbog svega navedenog. 
Prihvaća se 

 

744. 
Josipa Lučić 

Veseli 
 

Primjedbi na prijedlog nema,u potpunosti 

podržavam predloženo zbog svega navedenog. 
Prihvaća se 

 

745. Igor Skupnjak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

746. Elvira Kraljev  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

747. 
Katica 

Krmpotić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

748. 
Martina 

Matijašević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

749. Alen Skopljak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

750. Alija Skopljak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

751. Kata Skopljak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

752. 
Tomislav 

Blažun 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

753. Slavko Škorić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

754. 
Katarina 

Vukojević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

755. Filip Pašalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 



756. 
Jasminka 

Škorić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

757. 
Daniela 

Tonković 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Majka sam 4 djece. Od kada koristim mjeru 

udomila sam 25 životinja,te kao i moja djeca 

oni imaju sve što im je potrebno,a to je 24 sata 

na dan brigu. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 



predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

758. Lucija Brtan  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Prima se na 

znanje 

 



Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

759. Dario Catović  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

Prima se na 

znanje 

 



zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

760. 
Valentina 

Brtan 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

Prima se na 

znanje 

 



svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

761. Katarina Brtan  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 
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prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

762. Sandra Lončar  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

763. 
Antonija 

Saratlija 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 
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ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

764. 
Antonija 

Brtan 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 
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poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

765. Filip Brtan  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 
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Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

766. 
Sanja 

Tkalčević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 
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financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

767. 
Marko 

Saratlija 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 
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ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



768. Matea Brtan  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  
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Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

769. Renata Valjak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

770. 
Nikolina 

Lokas 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

771. 
Valerija 

Jambrec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

772. Slavica Tolić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 
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Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

773. 
Zvjezdan 

Jović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 
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ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



774. Tin Kološić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  
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Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

775. 
Jasmina 

Krndija 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

776. Ivana Hajster  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

777. 
Valentina 

Seničić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

778. 
Kristina 

Sambolec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 
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Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

779. Sandra Šebelić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 
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ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



780. Andrea Jović  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Prima se na 

znanje 

 



Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

781. Ivana Petrović  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

782. 
Andrijana 

Božić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

783. 
Alenka Tadić 

Karahmet 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

784. 
Martina 

Narandža 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 
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Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

785. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

1. Točkama Odluke jasno su postavljeni 

uvjeti (osobito rok i iznos mjesečne naknade), 

na osnovi čega je bila razumna osnova i 

legitimno očekivanje  da će mjera trajati i 

isplaćivati se prema Odluci 

2. Odluka o izmjenama je nezakonita jer 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba. 
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3. Nije napravljena stručna dubinska 

analiza mjere jer niti jedan demograf, stručna 

osoba, nije izradio analizu mjere koja je bila 

podloga za izmjenu Odluke, dakle, NEMA 

STRUČNE analize! 

4. u svojoj analizi Grad Zagreb je trebao 

promatrati kretanje samo trećerođene i više 

rođene djece ! 

5. (namjernom) krivom interpretacijom 

demografskih rezultata/podataka manipulira se 

javnim mnijenjem 

6. dok je u RH broj trećerođenih i više u 

padu, zahvaljujući populacijskoj politici i 

mjeri roditelj odgojitelj, te brojke u Zagrebu 

pokazuju rast 

7. prema podacima Ureda za demografiju 

Grada Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i 

nakon ulaska u mjeru imalo još barem jedno 

dijete 

8. za mjeru roditelj odgojitelj izdvaja se 

samo 3-5% ukupnog proračuna ZG-a, ušteda 

se mogla postići drugdje, a ne dovođenjem u 

ugrozu oko 20000 DJECE! 

9. kako točno planiraju upisati dodatno 

6000 djece vrtićke dobi iz Statusa u vrtiće ove 

godine kada je ionako bio manjak mjesta bez 

djece iz Statusa, a manjak se neće nadomjestiti 

niti izgradnjom 4 vrtića (što je malo vjerojatno 

da će se uopće ostvariti u ovoj godini, ako se i 

ostvari-nije ni približno dovoljno za ovaj novi 

priljev djece kojeg su sami generirali) 

10. dokazali su nepoznavanje zakona, 

nepoznavanje teme i nebrigu za potencijalne 

socijalne probleme koje će izmjena Odluke 

izazvati 

11. morat će opravdati svojim glasačima 

ove sulude poteze koji će zasigurno, na kraju,  

dovesti do puno većih iznosa ( sa zateznim 

kamatama) koje će Grad morati namiriti 

ukoliko dođe do 5800 tužbi, koje su itekako 

osnovane po Ustavu RH,  po Zakonu o 

lokalnoj samoupravi te po Statutu Grada 

Zagreba, pa je samim time i njihov pozitivan 

ishod vrlo izvjestan! 

• u situaciji demografskog sloma u 

Republici Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna 

politika želi ugasiti demografsku mjeru koja je 

polučila rezultate 

• napuštanje tržišta rada bio je slobodan 

izbor svakog roditelja, koji je odlučio 

prihvatiti PONUĐENO pravo na mjeru 



• odgovara li roditelju vraćanje na tržište 

rada u ovom trenutku ili ne je isključivo 

odluka roditelja, a ne Grada 

• vodstvo Grada je ovom odlukom 

pokazalo da nema elementarne osnove 

spoznaje kako funkcionira nukleus društva – 

obitelj – pogotovo obitelj s više djece, gdje je 

nekim roditeljima prioritet biti uz djecu i 

odgajati ih ako već imaju tu mogućnost, 

umjesto „odgajati“ karijere. To su jednostavno 

drukčije vrijednosne ljestvice i osobne odluke 

svake obitelji, te gradska vlast nema pravo 

intervenirati u naše odluke za „naše dobro“ jer 

se „brine kako ćemo se vratiti na tržište rada“. 

U pravilu se možemo vratiti bez problema, 

kada je situacija doma posložena i djeca više 

ne trebaju neophodno prisutnost jednog 

roditelja, a to se dešava s određenom dobi 

djeteta. Kada će se to desiti, s obzirom da nam 

je mjera ponuđena s određenim trajanjem, 

odlučiti bi trebao svaki roditelj za sebe, a ne 

gradska vlast za nas! 

786. 

Sanja 

Štajdohar 

Šainović 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

787. 
Siniša 

Kovačić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Prima se na 

znanje 

 



Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

788. 
Josip 

Majstorović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 
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banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

789. Tina Sivec  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 
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mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

790. 
Mihaela 

Mihalec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 
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korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

791. Martina Šešet  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 
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retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

792. Martina Sivec  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

793. 
Zvjezdana 

Majstorović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 
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Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

794. 
Martina 

Kovačić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 
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banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

795. 
Mirjana 

Hadžić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

Prima se na 

znanje 

 



mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

796. 
Marijana 

Akrapović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 
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korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

797. 
Stjepan 

Kovačić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 
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retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

798. 
Ankica 

Kovačić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

799. Luka Kovačić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Prima se na 

znanje 

 



Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

800. 
Gabrijela 

Kovačić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

Prima se na 

znanje 

 



banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

801. 
Josipa 

Karamatić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

Prima se na 

znanje 

 



mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

802. Anto Šalić  

U potpunosti se slažem sa vašim prijedlogom.  

Nisam za ukidanje tj. revidiranje mjere jer je 

polučila rezultat. 

Neka svaku prijavu da netko krši mjeru odrade 

do kraja i ako se pokaže točnim gubi se status, 

a ako se pokaže prijava čista ljubomora kazniti 

tu osobu koja je prijavila. 

Prihvaća se 

 

803. Nikolina Šalić  

U potpunosti se slažem sa vašim prijedlogom.  

Nisam za ukidanje tj. revidiranje mjere jer je 

puno nas kao i ja podigli kredit na temelju 

statusa RO koji je služio kao temelj dobivanja 

kredita. Status RO sam uzela dobrovoljno, sa 

željom i ljubavlju da odgajam svoju djecu. Što 

se može vidjeti iz njihovih ocjena u školi, 

uspjehu u sportu koji bi bio daleko zakinut jer 

bi se sve trebalo uskladiti da bi svakodnevno 

uspjelo voziti djecu na treninge i obaveze. 

Da gospođe koje rade obavljaju svoj posao 

kada dobe prijavu da netko krši mjeru. 

Prihvaća se 

 

804. 
Valentino 

Marić 
 

Ja sam Valentino Marić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

 

805. Marija Basac  

Ja sam Marija Basac ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 



806. 
Tomislav 

Cvitović 
 

Ja sam Tomislav Cvitović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

807. 
Tomislav 

Kobasić 
 

Ja sam Tomislav Kobasić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

808. Maja Kobasić  

Ja sam Maja Kobasić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

809. 
Danijel 

Gašpert 
 

Ja sam Danijel Gašpert ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Prihvaća se 

 



Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

810. Ines Hađim  

Ja sam Ines Hađim majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

811. Ivan Martinec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

nemogućnost upisa u vrtiće, pogotovo jer su 

već sada mjesta u vrtićima prenapučena 

dozvoljenim brojem djece po grupama.  

Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

 

812. 
Biserka 

Blažević 
 

Ja sam Biserka Blažević majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

Prihvaća se 

 



neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

813. 
Katarina 

Duspara 
 

Ja sam Katarina Duspara majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2021.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

814. Borislava Nađ  

Ja sam Borislava Nađ majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

Prihvaća se 

 



proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

815. 
Damir 

Cvetinić 
 

Ja sam Damir Cvetinić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

816. 
Kristina 

Gašpert 
 

Ja sam Kristina Gašpert majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 



817. 
Mirela 

Banović 
 

Imam troje djece,status sam uzela 2018.godine 

jer mi se pomudila mogućnost da budem doma 

sa svojom djecom i napokon ja skrbim o njima 

a ne institucije.Smatram da se odluka o 

ukidanju mjere treba stopirati i nama svima 

vratiti nasa stecena prava. 

Prihvaća se 

 

818. 
Martina 

Jurjević 
 

Ja sam Martina Jurjević majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

819. 
Dragana 

Bošnjak 
 

Ja sam Dragana Bošnjak majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

Prihvaća se 

 



kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

820. 
Dijana 

Filipović 
 

Ja sam Dijana Filipović majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

821. 
Ivana 

Lukačević 
 

Ja sam Ivana Lukačević majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 



822. Ankica Hustić  

Donošenjem odluke o novčanoj pomoći, za 

roditelje odgojitelje, stvoren je pravni okvir na 

temelju kojega korisnici mjere ostvaruju svoje 

pravo na novčanu pomoć 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Status grada Zagreba 

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktom prema svakom korisniku, 

a ne odlukom gradske Skupštine 

Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u gradu Zagrebu 

pokazuju rast 

 Korisnica sam mjere od samog početka. 

Prihvaćanje mjere roditelj odgojitelj u tom 

trenutku je bila najbolja odluka za mene i moju 

obitelj, koja nam je stvorila novčanu sigurnost 

za svakodnevni život, na određeni period.  

Ovim ukidanjem mjere koja bi trebala stupiti 

na snagu sa 01.05.2022., za roditelje kojima 

djeca navršavaju 7 god., i velikom smanjenju 

naknade u iznosu od 1000 kn za roditelje djece 

mlađe od 7 god., je više nego sramotna. 

Sadašnja vlast u gradu Zagrebu nas prisiljava 

da se stavimo na tržište rada, prije nego što su 

nam osigurali upise i prijem u vrtiće. 

U mom konkretnom slučaju dijete bi trebala 

upisati u vrtić u 5.mj.da bih mogla ići raditi jer 

1000 kn nije dovoljno za moju peteročlanu 

obitelj da bi mogli živjeti mjesec dana,a pitam 

se u koji vrtić će mi dijete moći primiti. 

Smatram da je sramotna odluka "udariti" na 

obitelji i djecu jer evidentno je da  

gladonačelnik i trenutna gradska vlast nisu 

svjesni da je u djeci budućnost. 

Prima se na 

znanje 

 

823. 
Katarina 

Posavec 
 

Majka cetvero djece,status sam uzela 

2019.godine jer samuvijek imala problema sa 

poslodavcima oko bolovanja.Bilo je dana kad 

nisam danima vidjela svoju djecu radi smjena i 

prekovremenih sati.Mjera mi je donijela samo 

dobre stvari te i sama uzivam u odgoju svoje 

djece. 

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva,te da im se i dalje da prilika da 

uzivaju u svojim obiteljima. 

Prihvaća se 

 



824. Sevime Nebi  

Majka sam troje djece,status imam od 

2017.godine. Treba poticati demografiju i dat 

roditeljima i dalje priliku da odluce jel hoce 

sami podizati djecu ili da im to rade ustanove. 

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva,te da im se i dalje da prilika da 

uzivaju u svojim obiteljima. 

Prihvaća se 

 

825. Martina Solpa  

Majka sam sestero djece,status imam od 

2017.godine,postanar inace tesko 

bolesna,samohrana majka.Tko ce mene 

zaposliti?  

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva,te da im se i dalje da prilika da 

uzivaju u svojim obiteljima. 

Prihvaća se 

 

826. 
Martina Josip 

Lovričić 
 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u Zagrebu 

pokazuju rast 

- prema podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo još barem jedno dijete 

- da mjere nije bilo, tko zna kakvi bi bili 

podaci o broju novorođenih 

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva. 

Prihvaća se 

 

827. 
Franciska 

Dominković 
 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u Zagrebu 

pokazuju rast 

- prema podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo još barem jedno dijete 

- da mjere nije bilo, tko zna kakvi bi bili 

podaci o broju novorođenih 

Smatram da se odluka o ukidanju mora 

stopirati i da se majke i oceve ne dovodi na rub 

siromastva. 

Prihvaća se 

 

828. 
Gordana 

Fabijanić 
 

Nakon 3 godine porodiljnog otisla sam radit. 

Tu pocinju moji problemi koji su trajali godinu 

dana. Ja sam radil dvije smjene od 06-14 i od 

14-22 a suprug tri. Sve je bilo u redu dok nam 

se smjene nisu poklopile. Vrtic je podrucni 

(Lucko)i dezurstvo je bilo od pola 7 a ja sam 

najkasnije u 05.15 morala krenut na posao, 

glavni objekt (Hrvatski Leskovac)  ima 

dezurstvo ali da dodjem do njega trebam 

promjeniti 2 autobusa a pjesice imam sigurno 

40 min do njega pa sam dijete vozila ujutro u 5 

Prima se na 

znanje 

 



baki na cuvanje. Taj tjedan nista od vrtica. U 

to vrijeme dvoje djece su mi ostajali sami 

doma, jedno je taman krenulo u prvi razred a 

drugi u cetvrti, boravka nije bilo, dvosmjenska 

skola. Znaci desetogodisnjak je ujutro davao 

dorucak sedmogodisnjaku, rucak i zajedno su 

isli u skolu. Onda smo iduci tjedan suprug i ja 

bili popodnevna smjena, opet sam malu vozila 

kod bake sto znaci da je vec drugi tjedan da ne 

ide u vrtic. Stariji je s mladjim ucio, pisao 

zadacu, davao mu veceru, spremao ga na 

spavanje. Treci tjedan je suprug radio nocnu a 

ja jutarnju, ja odlazim u 05.15, djevojcica opet 

ne ide u vrtic jer je ne mogu ostavit samu 

doma. Suprug dolazi u 06.30, spava do 10 i 

onda se budi i radi zadacu s djecom i sprema 

ih u skolu. Nakon ta tri tjedna svatko je u 

svojoj smjeni, djevojcica ide u vrtic, decki nisu 

sami. Tri tjedna brzo prodje i onda sve 

ispocetka.  

Nemam nikoga tko bi mi pazio na djecu a da 

uzimam tetu cuvalicu dosla bi me vise nego 

stoje moja placa.  

Mjera je vec trajala sto znaci DA TRECE 

DIJETE NISAM RODILA ZBOG MJERE 

JER JE ONA IMALA 3 GODINE KAD JE 

DONESENA, u dogovoru sa suprugom dajem 

otkaz, ispisujem dijete iz vrtica iostajem s 

njima doma. 

Iako se proba etiketirat djecu koja nisu isla u 

vrtic kao nesocijalizirane mogu reci da je 

djevojcica izvrsni sportas, samostalna, trenira 

5 dana u tjednu, u skoli je uzornog ponasanja i 

odlicna ucenica. 

829. Tanja Kosjek  

Činjenica je da su korisnici do pomoći koju 

mjera pruža došli na zakonit način, te da je 

način na koji su im tako stečena prava oduzeta 

pravno problematičan. Nadalje svi korisnici su 

svojevoljno odlučili izaći s tržišta rada te su 

svjesni situacije u kojoj će se naći nakon 

izvjesnog broja godina. 

Problem su i vrtići tj. slobodna mjesta u istima, 

kako se vidi i sada su vrtići i grupe prepunjene, 

a odgajatelja sve manje. 

Najveći problem roditelja, koji i uspiju upisati 

dijete u vrtić, su rad u smjenama gdje se puno 

puta roditelji moraju „boriti“ s poslodavcima 

kao bi došli do rješenja.  

Smatram kako je Odluka o izmjenama Odluke 

o pomoći za roditelja odgojitelja, 

problematične s upravnopravnog i djelomično 

Prima se na 

znanje 

 



i s ustavnopravnog aspekta. Svaka majka je 

svjesna situacije o vračanju na radno mjesto 

nakon toliko godina, ali budimo svjesni i 

priznajmo koliko majki je radilo u lošim 

uvjetima rada s lošom organizacijom gdje su 

više vremena provodile na radnom mjestu  

nego kod kuće s djecom. Mnogi roditelju su se 

suočavali s problemom gdje ostaviti djecu, 

koja nisu bila primljena u vrtiće, dok su bili na 

radnom mjestu. Takva problematika je uvijek 

prisutna te mnogi roditelji i s  jednim ili s 

dvoje djece imaju iste probleme koje bi trebalo 

riješiti, i takvim roditeljima omogućiti naknade 

kako bi mogli lakše financirati privatno 

čuvanje djece (koje je mnogim roditeljima  

neprihvatljivo i problematično  zbog upitne 

stručnosti osoba koje se nude na tržištu za 

čuvanje djece). Nemaju sva djeca bake i 

djedove  ili su isti bolesni  i u nemogućnosti  

čuvati malu djecu. Mjesta  u vrtićima nema, 

osobno sam dvoje djece   upisivala u vrtić prije 

nego sam se odlučila na ovu mjeru, od dvoje 

djece  uspješno sam upisala samo jedno dijete i 

to iz trećeg pokušaja, drugo dijete  nismo 

uspjeli  upisati u vrtić. Postavlja se pitanje čak 

i kada  dijete  polazi vrtić što je s roditeljima 

koji rade  u smjenama (u puno slučajeva tu su i 

noćne smjene) ili koji su na terenu po 5 i više 

dana, što je  s tom djecom  koja su na čuvanju 

dok je otac na terenu, a majka radi do 22.00 h 

te ih se s mjesta čuvanja prevozi usred noći, 

kako ta djeca podnose takvo stresno okruženje. 

Ispada da su djeca odvojena od roditelja više 

nego bi to trebalo biti, te ne dobivaju 

roditeljsku skrb kakvu bi trebala. Socijalizacija 

u vrtićima nije za svu djecu ista, mnogo djece 

je nesocijalizirano  iako pohađa vrtić upravo 

zbog pomanjkanja rada roditelja s djecom, ta 

ista djeca su  u vrtiću po 10- 11 sati, što nije 

dobro za njihovo psihičko stanje. Mjerom 

odgojitelj se takve stvari sprečavaju i roditelji 

imaju vremena angažirati se na socijalizaciji 

svoje djece, koja je moguća i u parku, 

radionicama, raznim sportskim programima, a 

ne samo u vrtiću gdje je odgajatelja premalo 

da bi usmjeravali dječje ponašanje, nadgledali 

svu djecu i posvetili se  djeci koja zahtijevaju 

više pažnje. Kada pak u grupi ima i djece s 

posebnim potrebama te su tada dvije 

odgojiteljice razapete na više strana ne stignu 

niti vidjeti što svako dijete radi i kvalitetno 



odraditi svoj posao, time zaključujemo kako 

već sad ima premalo odgajatelja. Kada bi 

velike firme i kompanije bile prisiljene imati 

vrtiće za svoje zaposlenike, na što bi ih se 

prilikom otvaranja tj. proširenja djelatnosti 

uvjetovalo od strane države, situacija s 

gradskim vrtićima  bila bolja i više bi mjesta  

ostalo za onu djecu roditelja koji i ne rade u 

takvim firmama i kompanijama. Javne službe 

bi prve trebale preusmjeriti sva ona izmišljena 

radna mjesta na organizirane prostore s 

vrtićima u sklopu svojih ustanova, ili barem u 

blizini , čime bi se osigurala radna mjesta te  

više mjesta u gradskim vrtićima, ovakva 

odluka bi trebalo biti na razini države. Država 

bi isto tako trebala uvjetovati  i rad 

prodavaonica  gdje  je rad nedjeljom suvišan  

isto kao i otvorene prodavaonice  dulje od 8 h 

navečer, takvom odlukom na razini države bi 

se puno roditelja i majki približilo djeci  i 

obitelji.  Jasno kako i dalje ima službi gdje 

roditelji rade u smjenama i kako bi se  

sukladno tome  i vrtići trebali prilagoditi 

takvom načinu rada, pritom mislim na više od 

dva takva vrtića koji postoje. Mjera za majku 

odgojiteljicu je  na nestručan i ishitren način  

donesena  ali je i svaki korisnik ostvario svoja 

prava na legalan način i ne može se na ovakav 

načni oduzimati stečena prava. Mjera takvog 

opsega treba obuhvaćati cijelu državu gdje bi 

se  kritičnije izdavala prava na mjeru, poput 

rođenja u državi barem jednog roditelja te 

neprekinutim životom u istom mjestu, trebalo 

bi biti više opcija koje mjera nudi, kao 

mogućnost odabira roditelja da radi na 4 sata,  

ili uopće ne radi te tome prilagoditi iznose koje 

bi isti primali, nadalje bi trebala postojati i 

razlika za troje  ili četvoro ili više djece koja 

su rođena  te  prilagoditi dužinu mjere na 9, 12 

ili 15 godina,  tako i omogućavanju igraonica 

2 puta tjedno na 3- 4 sata gdje bi se omogućilo 

djeci izravan kontakt sa većom grupom djece. 

Puno razloga za drukčijom mjerom postoje, ali 

to ne znači ukidanje ovakve mjere postojećim 

korisnicima , već zamrzavanje daljnjih 

donošenja odluke za ovu mjeru i  otvaranje 

nove  usavršenije i pristupačnije tj. 

fleksibilnije mjere kako i za roditelje  (koji bi 

mogli birati  između više ponuđenih opcija), 

tako i za grad tj. državu jer bi svaki stanovnik  

trebao biti jednak i imati jednaka prava. 



Takvom odlukom bi se utjecalo i to izravno na 

ruralna područja i iseljavanje iz svih dijelova 

Hrvatske u Zagreb tj. centralizaciju građana 

Republike Hrvatske. 

830. 

Valerija 

Kobasić 

Brenko 

 

U potpunosti se slažem sa nacrtom prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja 

Odredbe Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (u 

daljnjem tekstu Odluka) su protivne odredbi 

- čl.73.st.5. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi,  

- čl.161. st.4. Statuta Grada Zagreba  

- čl. 120. st.4. Poslovnika Gradske skupštine 

Grada Zagreba, 

- a naposlijetku i odredbama čl. 90.st.4. i 5. 

Ustava RH, 

a u kojima je decidirano navedeno da zakoni i 

drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju 

javne ovlasti kao što su odluke i drugi opći 

akti ne mogu imati povratno djelovanje.  

Također ističem kako su predmetne odredbe 

Odluke protivne osnovnim načelima prava kao 

što su načelo vladavine prava, načelo pravne 

sigurnosti, načelo zabrane retroaktivnog 

djelovanja propisa i načelo legitimnih 

očekivanja.  

Naime, predmetnim odredbama Odluke 

predviđeno je retroaktivno djelovanje iste 

Odluke na korisnike koji su svoje pravo na 

predmetnu novčanu pomoć ostvarili temeljem 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 

16/16 i 19/16) i temeljem Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 10/18), obzirom da su 

temeljem pojedinačnog akta protiv kojeg više 

nije dopušten pravni lijek, stekli pravo na 

novčanu pomoć u visini 65% prosječne bruto 

plaće djelatnika u gospodarstvu Grada 

Zagreba, i to u trajanju do 15 godine djeteta 

temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć. 

Dakle radi se o stečenom pravu na osnovi 

odluke nadležnog tijela, a u pravnoj teoriji se 

ističe da kasnija promjena propisa ne smije i 

ne može utjecati na subjektivno pravo nastalo 

na temelju bivšeg propisa, odnosno pravna 

teorija i sudska praksa u tom dijelu je jasna: ta 

se prava respektiraju kako su stečena. 

Prihvaća se 

 



Ističem kako i Ustavni sud u  Odluci Ustavnog 

suda Republike Hrvatske broj: U-III-

5989/2013 od 9. veljače 2016. podsjeća na 

opće pravno načelo da u građanskom i 

upravnom pravu retroaktivnost nije poželjna 

ako negativno utječe na prava i pravne interese 

pojedinaca, a u konkretnom slučaju predmetna 

Odluka u cijelosti negativno utječe na prava i 

interese postojećih korisnika novčane pomoći, 

obzirom da se na ovaj način znatno u 

budućnosti smanjuje visina novčane pomoći, a 

također i trajanje iste, a na taj način se 

negativno utječe na financijski aspekt 

postojećih korisnika novčane pomoći, i to 

pogotovo onih korisnika čija djeca bi u 

trenutku stupanja na snagu predmetne Odluke 

već imala navršenih 7 godina, obzirom da bi 

njima pravo na novčanu pomoć prestala 

trenutno . 

Također, postojeći korisnici novčane pomoći 

su predmetno pravo stekli na temelju 

pojedinačnog akta nadležnog tijela, a protiv 

kojeg se, ponovno ističem, više ne može 

podnijeti pravni lijek, te stoga opravdano 

očekuju da će isto pravo moći koristiti sve do 

redovitog prestanka važenja takve odluke, 

odnosno isti imaju pravo na zaštitu svojih 

legitimnih očekivanja, u ovom slučaju 

postojeći korisnici imaju legitimno pravo 

očekivati da će novčanu pomoć ostvarivati u 

naprijed navedenom iznosu sve do 15 godine 

djeteta za kojeg se pomoć ostvaruje. 

Polazeći od pravomoćnosti kao temeljnog 

načela upravnog postupka, upravna odluka 

protiv koje se ne može izjaviti žalba niti 

pokrenuti upravni spor, a kojom je stranka 

stekla neko pravo, može se poništiti, ukinuti ili 

izmijeniti samo u slučajevima propisanim 

zakonom, a predmetna Odluka ne predstavlja 

takovi slučaj, te je stoga ista Odluka očigledno 

u cijelosti protivna načelu legitimnih 

očekivanja, te načelu pravne sigurnosti. 

Ističem kako i sudska praksa Ustavnog suda 

smatra kako su načelo pravne sigurnosti i s 

njim povezano načelo zaštite legitimnih 

očekivanja stranaka u postupcima u kojima se 

odlučuje o pravima i obvezama, bitne 

sastavnice vladavine prava i poštivanja prava 

čovjeka kao temeljnih ustavnih vrednota. 

Nadalje, čak ako bi i za predmetne odredbe 

Odluke smatrali da se iste odnose na pravne 



situacije koje su u tijeku i da se primjenjuju na 

zatečene odnose koji se nastavljaju u 

budućnosti (tzv. neprava ili kvazi-

retroaktivnost), ističem da je odredba kojoj je 

dano povratno djelovanje suglasna s Ustavom, 

odnosno neprava retroaktivnost je moguća 

samo ako je takvo djelovanje  u javnom 

interesu, odnosno ako se takvim djelovanjem 

ostvaruju ciljevi koji imaju veći društveni 

značaj od pravne sigurnosti na koju su subjekti 

određenog pravnog odnosa računali, kao i 

samo ako željeni legitiman cilj nije moguće na 

drugi način ostvariti.  

Spomenuta iznimka, prema kojoj propis može 

djelovati retroaktivno, limitirana je primjenom 

načela razmjernosti što podrazumijeva da je 

takvo povratno djelovanje odredbe na 

slučajeve nastale prije stupanja na snagu 

neophodno za postizanje željenoga cilja, a 

smatram da iz svih obrazloženja koja su 

prethodila donošenju predmetne Odluke nije 

razvidno da se radi o rješenju koje je u javnom 

interesu. 

Naime, smatram potrebitim istaknuti kako je iz 

Analize Grada Zagreba, Ured za demografiju 

iz ožujka 2020.g. “ Korisnici novčane pomoći 

za roditelja odgojitelja s kratkom analizom 

podataka za razdoblje od 2016. Do 

2019.godine” razvidno da  je primjenom ove 

mjere porastao broj drugorođene, trećerođene 

djece i djece višeg reda rođenja, što u 

konačnici rezultira povećanjem ukupnog broja 

rođene djece, a što je imajući u vidu 

demografsko stanje u Republici Hrvatskoj i 

bila zadaća ove mjere, te je stoga ostvarivanje 

predmetnog prava na novčanu pomoć u 

javnom interesu, a ne ukidanje istog prava.  

Također, imajući u vidu navodan negativan 

utjecaj predmetnog prava na uključivanje 

djece u predškolski odgoj, smatram kako isto 

ni na koji način nije točno, obzirom da su sva 

djeca iznad 6 godina starosti obveznici 

predškolskog odgoja, a imajući u vidu i 

činjenicu kako Grad Zagreb trenutno niti ne 

raspolaže dovoljnim brojem mjesta u vrtićima 

u koja bi se sva djeca koja su obuhvaćena 

ovim pravom mogla uključiti, smatram kako 

će upravo ukidanjem ovog prava djeca biti 

zakinuta ne samo za uključivanje u predškolski 

odgoj, već i za obiteljski odgoj, obzirom da će 

se roditelji zbog egzistencije svoje obitelji 



morati odmah po stupanju na snagu predmetne 

Odluke uključiti na tržište rada, a bez 

adekvatnog rješenja koje bi im omogućilo 

zbrinjavanje djece.  

Obzirom da je obitelj u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske pod osobitom zaštitom 

države, smatram kako je iz svega naprijed 

navedenog razvidno da retroaktivna primjena 

predmetnih odredaba ni na koji način nije u 

interesu obitelji i djece, a samim time niti u 

javnom interesu. 

Nije zgorega niti napomenuti kako je tvrdnja 

da se sredstvima koja su dosad utrošena za 

ostvarivanje predmetnog prava dostatna za 

izgradnju 27 vrtića u Gradu Zagrebu, iluzorna 

i bezpredmetna, obzirom da je iz dosadašnje 

politike Grada Zagreba u pogledu ulaganja u 

izgradnju vrtića, razvidno da se predmetna 

sredstva ne bi utrošila u tu svrhu, a na to 

ukazuje i činjenica da je predmetna Odluka 

donesena prije nego što je uopće osigurano 

adekvatno zbrinjavanje djece obuhvaćene 

predmetnim pravom, a također je i iz 

izglasanog proračuna Grada Zagreba razvidno 

da se sredstva koja bi trebala biti utrošena na 

ostvarivanje ovog prava bez stupanja na snagu 

predmetne Odluke, neće usmjeriti u izgradnju 

novih vrtića, a tako naprasito uključivanje te 

djece u predškolski odgoj preopteretilo bi još 

dodatno i sada opterećen vrtički sustav, a što 

ponovno nije u javnom interesu. 

Također, imajući u vidu tvrdnju o negativnom 

učinku prava na uključivanje žena na tržište 

rada, jasno je da s obzirom na trenutno stanje 

na tržištu rada, korisnice prava kojima bi pravo 

prestalo stupanjem na snagu ove Odluke imaju 

vrlo male šanse za pronalazak posla u vremenu 

koje je ostavljeno do stupanja na snagu, te se i 

na taj način one, a i njihove obitelji, dovode u 

tešku financijsku situaciju, što smatram 

također nije u javnom interesu. 

Ujedno, smatram potrebitim napomenuti kako 

je Odlukom o dopunama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja,Gradske 

skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-05/21-

001/310, URBROJ: 251-01-03-21-11 od dana 

26. kolovoza 2021.g. (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 20/21) obustavljeno primanje novih 

korisnika prava, te će se samim time s 

vremenom smanjivati financijski iznos 

sredstava potreban za ostvarivanje predmetnog 



prava, te smatram kako je upravo na taj način 

ostvaren željeni cilj, a bez ugrožavanja pravne 

sigurnosti i načela legitmnih očekivanja 

dosadašnjih korisnika prava, obzirom da je iz 

dosadašnjih izjava i postupaka Grada Zagreba 

razvidno da je jedini pravi cilj predmetne 

Odluke ušteda sredstava koja se koriste za 

ostvarivanje predmetnog prava, a sve na uštrb 

djece, roditelja i obitelji. 

 Sve naprijed navedeno ukazuje na to da su 

predmetne odredbe Odluke protivne ne samo 

načelu zaštite legitimnih očekivanja, već u 

cijelosti i interesima korisnika prava i njihovih 

obitelji, a s druge strane nije uopće nedvojbeno 

razvidno da bi donošenje te Odluke bilo u 

javnom interesu, te da bi to bio jedini način za 

ostvarivanje legitimnog željenog cilja, te je 

stoga stavljanje izvan snage iste Odluke u 

cijelosti opravdano. 

831. 
Jelena 

Mihaljević 
 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti. 

Odluka o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 29/21) izravno dovodi 

mene i moju obitelj u nesigurnu financijsku 

situaciju. Novčana naknada Mjere roditelj 

odgojitelj je značajan izvor prihoda u mnogim 

obiteljima, pa tako i mojoj, te ovakvim naglim 

ukidanjem iste, dovodi se te obitelji u 

ugrožavajuću poziciju. Pronaći posao nakon 

duljeg izbivanja sa tržišta rada nije 

jednostavno, a biti bez primanja, uz 4 djece,  

izravno ugrožava njihovu i moju dobrobit.  

Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja nužno je staviti 

izvan snage te roditeljima osigurati 

ostvarivanje prava navedenih u važećoj Odluci 

o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

 

832. 

Martina 

Lovrečki 

Kamerić 

 

Ja sam Martina Lovrecki Kameric majka sam 

cetvero djece. Status sam uzela 

___2016___.godine. Nakon toga rodila sam 

jos jedno dijete,tako da ovim putem zelim 

novoj gradskoj vlasti poruciti da nije istina da 

je mjera neuspjesna,jer je 53% roditelja dobilo 

jos djece u samoj mjeri. Podrzavam ovo javno 

savjetovanje,jer Ustav RH ne dozvoljava 

Prima se na 

znanje 

 



povratno djelovanje. Status mi je bio 

ponuden,time sam gradila svoju buducnost,jer 

je tadašnja vlast potvrdila zakon o lokalnoj 

samoupravi,te se kao gradanka nisam bojala 

jer sam vjerovala u zakon!  Dok je u Hrvatskoj 

na snazi demografski slom gradonačelnik 

Tomasevic i njegova klika koja provodi 

politiku zavadi pa vladaj nas roditelje 

odgojitelje stavila je na stup srama!  

Ocekujem da zakon bude ispostivan i da stiti 

gradane RH!I samo da napomenem da sam 

bila u stalnom radnom odnosu. 

833. Ana Bertol  

Smatram da je mjera uspješna i povećao se 

broj trećeg i svakog sljedećeg djeteta. 

Ukidanjem mjere mnogi korisnici će biti 

dovedeni pred rub egzistencije jer im je mjera 

pružalo neku sigurnost. Potaknut će se dodatno 

iseljavanje iz grada i države zbog nesigurnosti 

i nestabilnosti. 

Smatram da je to nehumano,nepošteno, 

neodgovorno i nezakonito djelovanje. U 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti mjeru koja je poučila rezultate . 

Prima se na 

znanje 

 

834. Estera Zeneral  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

835. 
Kristina 

Klenkar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

836. Ljuban Zuber  

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

Prihvaća se 

 



stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

837. Franjo Molnar  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

838. Ivona Koledić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

839. Jagica Kantura  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

840. Marina Krpan  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



841. Zorica Grdić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

842. Biserka Matić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

843. Katica Mašić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

844. Marta Dolić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

845. 
Nada 

Majdandžić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

Prihvaća se 

 



nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

846. 
Marija 

Žganjer 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

847. Mario Dolić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

848. Ana Pehar  

Suglasna sam s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

849. 
Kristijan 

Pehar 
 

Suglasan sam s prijedlogom. 
Prihvaća se 

 

850. 
Maja Arbanas 

Bobić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

851. 

Kristina 

Vraneković 

Benažić 

 

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja u potpunosti 

podržavam. 

Mjera je dala rezultate i povećala broj 

trećerođene i broj svakog idućeg djeteta što se 

jasno vidi kroz analize tako da se ne može reći 

Prihvaća se 

 



suprotno niti se može mjeru smatrati 

neučinkovitom. 

S obzirom na učinak i gledanje mjere kao 

ulaganje u budućnost mjeru se ne može 

nazivati skupom niti je se takvom prezentirati 

u javnosti što gradske vlasti konstantno čine. 

U situaciji kada se RH nalazi pred 

demografskim slomom ukidanje ovakve mjere 

je linč protiv hrvatskog naroda,pogotovo zbog 

činjenice koja pokazuje da se mjera ukinula 

bez analiza i osnivanja radnog tima od strane 

stručnih osoba iz više područja vezanih za ovu 

temu kao i bez konzultacija sa višim tjelima u 

državi i predstavnicima samih roditelja 

odgojitelja. 

 Kao majka četvero djece svjedok sam 

problematike poslodavaca koji nisu prijatelji 

obitelji samim time i svjedok diskriminacije i 

mobinga koji se vrši nad majkama u 

slučajevima bolovanja za njegu 

djeteta,negodovanja u slučajevima korištenja 

trudničkih komplikacija, porodnog i 

roditeljskog dopusta te drugih prava koja 

roditelj po zakonu može koristiti. 

Praksa većine poslodavaca kosi se sa 

zakonima i pravima roditelja a pogotovo 

majki. 

Svjedok sam i nemogućnosti provođenja 

vremena sa vlastitom obitelji i izvršavanja 

obiteljskih obaveza i brige o djeci radi 

nemogućnosti prilagođavanja radnog vremena 

zbog nerazumjevanja od strane poslodavaca. 

Roditeljima sa više djece prekovremeni rad,rad 

u smjenama,rad vikendom i blagdanima 

predstavljaju velik problem jednako kao i 

vrtići koji osim nedostatka kapaciteta koji se 

neće tako skoro riješiti i nedostatka stručnih 

kadrova imaju i ne prilagođeno radno vrijeme 

poslodavcima i potrebama kako radnog 

tj.profesionalnog tako i potrebama obiteljskog 

života. 

Svi roditelji djece vrtićke dobi i nižih razreda 

osnovne škole koji rade u smjenama ili 

vikendima prisiljeni su plaćati privatna 

čuvanja što obiteljski budžeti ne mogu trpjeti. 

Ja osobno sam svojevoljno nakon 17 godina 

staža prihvatila ponuđenu mjeru koja je 

sigurna sa pravne strane i njezino ukidanje ili 

bili kakve izmjene za postojeće korisnike bi 

bile protuzakonite. 



Ispunjavanjem uvjeta mjeru koristim kao 

sigurnu, 

u njoj propisani broj godina i iznos mjere daju 

mi mogućnost bolje organizacije obiteljskog 

života,zadovoljstvo svih članova 

obitelji,sigurnost i mogućnost proširenja 

obitelji kao i financijsku stabilnost i 

neovisnost. 

Obiteljski odnosi su bolji nego u vrijeme 

mojega rada te smo uvidjeli koliko odsutnost 

roditelja šteti djetetu. 

Moje zdravstveno stanje koje mi je u vrijeme 

rada bilo narušeno također se popravilo jer 

lakše i bez stresa mogu obavljati sve obiteljske 

potrebe koje sam sama izabrala i koje stavljam 

na prvo mjesto. 

Napominjem da poslodavci nikada nisu imali 

razumijevanja za moje osobne zdravstvene 

probleme što je još jedan od razloga zbog 

kojih meni osobno mjera olakšava život. 

Ukidanje ili drastično smanjenje iznosa te 

broja godina korištenja mjere je neprihvatljivo 

sa ljudske i moralne strane osim što je i 

protuzakonito. 

Na takav način svi korisnici mjere kao i svi 

članovi obitelji,koje čine većinom djeca 

stavljaju se u nezavidan i neprihvatljiv položaj 

koji ih čini socijalnim slučajevima i stvara se 

sirotinja. 

Korisnicima mjere ukidanje iste donosi 

gubitak vjere u gradske vlasti i bilo kakve 

gradske institucije što kao produkt donosi 

tužbe ili iseljavanje iz države a isto tako 

nemogućnost širenja obitelji koja bi nam 

svima trebala biti prioritet i potreba. 

Kao prijedlog na članke nacrta jedino mogu 

zatražiti tužbu u svoje osobno i u ime roditelja 

odgojitelja radi linča koji se mjesecima 

provodi što po medijima,portalima i stvara 

krivu sliku te diskriminira obitelji korisnika 

mjere. 

Pogrdni nazivi roditelja i djece,javno 

vrijeđanje najosjetljivijih u društvu je za svaku 

osudu i ne bi se trebalo niti trenutka razmišljati 

već sankcionirati i kažnjavati takvo ponašanje 

i dopuštanje takvog ponašanja tj.izostanak 

reakcije gradskih vlasti kao i svih nadležnih 

državnih institucija koje su izostale sa 

reakcijom na napad na roditelje odgojitelje i 

njihove obitelji. 



852. Mirjana Ribić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Prihvaća se 

 



Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

853. Silvija Crnčec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

djecu upisati u dnevni boravak je nemoguće 

zbog papirne dokumentacije(jer neznam kada 

ću naći i kakav posao,a upisi će početi za 

školu), nemogučnost upisa u vrtićima,jer naša 

djeca nemaju prvenstva. 

Ostavljanje starih  korisnika na njihovim 

stečenim pravima, uz revidiranje mjere 

uzimanja novih. 

Prihvaća se 

 

854. 
Milena 

Kovačić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

855. 
Stjepan 

Kovačić 
 

Ovi putem PODRZAVAM status roditelja 

odgojitelja,sve roditelje koje je gradonačelnik 

Tomasevic stavio u izuzetno tesku situaciju. 

Dok se RH nalazi pred demografskim 

slomom,dok se nasi mladi iseljavaju,popis 

stanovništva pokazao je ogroman pad,a nasi 

vladajući svojom idelosokom politikom ne 

zele niti vidjeti niti osvijestiti sve vladajuće sto 

ce u konačnici ovakva postupanja donijeti 

nasoj domovini. Dragi roditelji odgojitelji 

borite se za svoja STECENA prava! 

Prihvaća se 

 

856. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Suglasan sa prijedlogom. 

Prihvaća se 

 



857. 
Kristina Ivić 

Maligec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

858. Lidija Hlupić  

Koristim status roditelja odgojitelja . Četiri 

dana prije poroda su mi urucili otkaz.To je 

nasa šugava država gdje svatko sve moze. 

Nema zastite majki,obitelji i djece. Sramota. 

Sa 5800 obitelji se predsjednik igra i preko 

21000 djece. Gdje to ima? Baca nas na rub 

egzistencije. 50 posto obitelji ce mu se 

odseliti. Zanima me tko ce jednog dana 

zarađivati za mirovinski fond? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

859. Anita Buhin  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

860. Ivana Zeba  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Prihvaća se 

 



Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

861. 
Slobodanka 

Jurić 
 

Na statusu roditelja odgajatelja. Imam 3 

djece,suprug mi je nezaposlen ,trazi posao vec 

par mjeseci a zivimo kao podstanari! Ako on 

nemoze nac posao kako bi ja mogla sa e3 male 

djece? Nas nitko ne zeli zaposliti jer im odmah 

zvone bolovanja iznad glave! A i u koji vrtic 

djecu upisati? Vi ne vidite da nema niti teta 

odgajateljica,,niti mjesta u vrticima? Svi 

standardi se krse ! 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

862. Agica Filić  

Na statusu roditelja odgajatelja prvenstveno jer 

imam djete sa posebnim potrebama i morala 

sam dat otkaz nakon 15 g radnog staza jer mu 

je potrebna briga 24 sata. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

863. Mirela Oršić  

Koristim status roditelja odgojitelja od 2016 g. 

4 djece,status na 3 djetetu. Nakon korone sam 

dobila srcani,ozivljavali su me 40 

minuta,nakon toga su me stavili u induciranu 

komu. Imam akutni miokarditis i preporuka mi 

je mirovanje. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

Prihvaća se 

 



nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

864. Majda Dražić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postojećim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

865. 
Valentina 

Barušić 
 

Koristim status roditelja odgojitelja od 2021 g. 

Suprug radi kao konobar kojem je placa pala 

na minimalac zbog pandemije. Podstanari smo 

a dvoje djece mi je vrticke dobi. Ukidanje 

statusa bi nas bacilo u sicijalno ugozenu obitelj 

jer u kvartu nema mjesta za upis djece. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

866. 

Damir 

Cvetanić 

Borovčak 

 

Na statusu roditelja odgajatelja. Status mi je na 

3 djetetu,a imam ih 5. Znaci u mjeri se rodilo 

jos dvoje. Zivim u socijalnom stanu. Nisam 

status prenasao na najmlađe jer si nismo mogli 

priustiti da budemo koji mjesec bez prihoda a 

supruga radi za minimalac. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



867. Kristina Ćurić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

868. 
Snježana 

Čorak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

869. Nina Žagar  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

870. Vlatka Cikon  

Koristim status roditelja odgojitelja od 2016 g. 

Imam 4 djece a status mi je na 3 djetetu. 

Podstanar sam i u kvartu gdje zivim nema 

mjesta u vrticima. Prosle godune preko 100 

djece je ostalo bez mjesta. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



871. Ivana Maslać  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

872. 
Kristina 

Dujmić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

873. 
Azera Begić 

Kukavuca 
 

Na statusu roditelja odgajatelja. Imam 3 

djece,na statusu sam od 2018. Digla sam kredit 

na konto statusa. Ako je bankama riješenje ili 

zaključak pravni dokument koji garantira 15 g 

stalnog prihoda ,kako se to moze ukidati ili 

mijenjati ako ima pravomočno riješenje? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

874. 
Kristina 

Radočaj 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 



875. Jasmina Božić  

Na statusu roditelja odgajatelja. Imam 3 

djece,na statusu sam od 2019 g.. Digla sam 

kredit na konto statusa. Zivim u mjestu gdje 

ima samo poluprivatni vrtić u kojem nema 

mjesta. Zanima me tko ce moje djete cuvati 

ako ja budem morala raditi.? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

876. 
Sanela 

Bjelovučić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja.Odluka svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. Takvo 

neodgovorno,nehumano,nezakonito djelovanje 

potaknut ce iseljavanje iz grada i države zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti građana i njihove 

djece. 

Vraćanje stečenih prava postoječim 

korisnicima uz mogucnost zaprimanja novih,te 

revidiranje mjere zbog propasti demografije. 

Prihvaća se 

 

877. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Zašto nije oformljena radna skupina stručnjaka 

demografa i udruga roditelja da se rade 

potencijalne revizije te da se mjera aktivira i za 

nove korisnike? 

Mjera nema izmjerenog utjecaja  na 

potencijalna kretanja stanovništva (migracije) 

te samo trajanje mjere i uvjet prebivališta od 

pet godina negira taj argument. 

Prezentirani su članci u javnost s 

demografskim znanstvenicima koji tvrde 

suprotno od lokalne vlasti. 

Dokazan je pozitivan demografski predznak 

već sa samim rastom od 30 posto trećerođenih 

beba dok u drugim gradovima jedva dosegne 2 

posto. 

Mjera nije trošak jer u isto vrijeme osim što 

podiže demografski rast radi i uštedu jer je 

gledajući broj predškolske djece potreban i 

trošak za gradnju novih vrtića što zahtijeva 

vrijeme i osoblje, ali i sami novi vrtić ima 

svoje rashode.  

Izjavljeno je  za medije da se izgradnja 

financira iz Nacionalnog plana za oporavak, 

Prima se na 

znanje 

 



ali svejedno treba vrtićima plaćati razne 

rashode i osoblje. 

Grad Zagreb subvencionira svako predškolsko 

dijete u vrtiću kad se zbroje svi troškovi oko 

2200 kn po djetetu. 

U tzv.uštedu prilikom Odluke o izmjeni mjere 

nisu uzeti u obzir troškovi za nekoliko tisuća 

predškolske djece koja su unutar mjere. 

Za iduću godinu predviđa se u sve predškolske 

programe (vrtići, jaslice, privatni vrtići i 

jaslice, SUVAG, Goljak, škole koje nude 

predškolu, sve što postoji) upisati ravno 

74,64% djece predškolske dobi. Predviđa se i 

da će neupisano ostati 12 170 djece. 

S obzirom da sva djeca imaju pravo na 

predškolu tamo obave nadoknade ukoliko ih 

trebaju te potrebnu socijalizaciju obavljaju po 

parkovima, knjižnicama te u krugu obitelji i 

prijatelja. 

Većina kvalificiranih autora smatra da razlike 

u kognitivnom razvoju između djece iz vrtića i 

one koja ne idu vrtić nisu trajne. Ustvari da 

druga djeca sustignu vrtićku djecu čim i sama 

krenu u predškolu ili školu te na temelju toga, 

da rano djetinjstvo nije kritično razdoblje za 

stimulaciju intelektualnog razvoja (npr. 

Clarke-Stewart 1989.;Magnuson 2004.) 

Nema istraživanja o vezi nepohađanja i 

pohađanja vrtića i budućeg socijalnog statusa. 

Samo postoje analize koliko vrtića nedostaje 

što stavlja mnoge roditelje s malom djecom u 

kategoriju nezapošljivih. 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, lakše je zaposliti osobu koja ima veću 

djecu nego predškolsku djecu. 

Nije uloga lokalne uprave uvjetovati 

građanima koje zanimanje ili koje radno 

mjesto smiju izabrati. 

Mjera vrednuje sam majčinski rad. 

Uvjeti mjere su bili jasni i javni od početka te 

oni koji su željeli su odabrali put demografske 

obnove tj. mjere. 

Pretpostavljam da  najviše što povećava rizik 

od siromaštva i negativno utječe na visinu 

prihoda je prije svega ukidanje mjere iliti 

smanjenje naknade na 20% dogovorenog 

iznosa, uz istovremeno onemogućavanje upisa 

djece u dječje vrtiće i zapošljavanje roditelja. 

Gradske vlasti nisu predstavile ni okvirni plan 

izgradnje potrebnog broja dječjih vrtića , a ako 

gledamo smještajne kapacitete postojećih 



vrtića, treba ih izgraditi i više od 90 novih 

vrtića. 

Ukidanjem mjere nema uštede osim na način 

da se predškolska djeca iz mjere izbace iz 

sustava predškolskog odgoja i ne 

subvencionira im se mjesto u vrtiću, a mjesta u 

vrtiću realno nema. 

Smatram da su radnje lokalne vlasti i SDP-a 

nezakonite i neustavne te podržavam nacrt 

prijedloga akta. 

878. 
Aleksa 

Filipović 
 

Ja sam  Aleksa Filipović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

879. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Prvenstveno mislim da je diranje i pokušaj 

izmjene pravomoćnih stečenih prava na štetu 

korisnika nedopustivo te da je obitelj zaštićena 

Ustavom. 

Smatram da je demografski ishod mjere 

opravdao ulaganja jer je Zagreb doživio 

uspješno povećanje broja trećerođene djece za 

30 posto te porast ukupnog broja novorođenih 

za 14 posto iznad ostalih gradova. Po 

demografima koji su stručnjaci za to polje je to 

značajan pomak, a i sama mjera je formulirana 

da se potiče rađanje treće i više rođene djece. 

U našoj obitelji imamo dva predškolska djeteta 

koja su rođena 2017. i 2020. godine pod 

pozitivnim poticajem stabilnosti i sigurnosti 

koje pruža mjera. 

Smatram da porast broja stanovnika zbog 

migracija se ne može ustvrditi kao razlog 

povećanja broja stanovnika 

zbog nužnog vremenskog odmaka od 

doseljenja do stjecanja uvjeta za mjeru (pet 

godina prebivalište je uvjet za apliciranje u 

mjeru) i zbog nedostatka statistika o 

promjenama prebivališta korisnika mjere.  

Taj podatak bi trebao imati Ured za 

demografiju jer se pri prijavi za mjeru moralo 

priložiti potvrde o prebivalištu za cijelu obitelj 

korisnika mjere. 

Prima se na 

znanje 

 



Moja predškolska djeca ne pohađaju vrtić, ali i 

moje najstarije dijete nije pohađalo vrtić pa je 

upisala gimnaziju kao odlična učenica. 

Trenutno 17 od 60 postojećih vrtića  pokušava 

zaposliti jednog ili više odgojitelja, a i sami 

smještaj u vrtićima je nedostatan za svu 

predškolsku djecu grada Zagreba. 

Djeci se time oduzimaju pravomoćna stečena 

prava odgoja u krugu obitelji, a i nemaju 

mogućnost uključivanja u predškolski odgoj. 

Većina autora smatra da razlike u kognitivnom 

razvoju između djece koja jesu i one koja nisu 

pohađala predškolsku ustanovu nisu trajne, da 

druga djeca sustignu vrtićku djecu čim i sama 

krenu u predškolu ili školu te na temelju toga, 

da rano djetinjstvo nije kritično razdoblje za 

stimulaciju intelektualnog razvoja (npr. 

Clarke-Stewart 1989.;Magnuson 2004.) 

Ovo je jedina transparentna mjera u RH koja 

vrednuje žensku i majčinsku ulogu osim što 

oslobađa mjesto djeci zaposlenih majki i 

potiče natalitet te tako izvršava svoju primarnu 

demografsku ulogu. 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, smatram da su korisnici sami procijenili 

žele li ući u demografsku mjeru i kako će se 

snalaziti poslije završetka mjere po danim 

uvjetima ili prilikom izlaska iz mjere po 

vlastitom nahođenju. 

Bilo da je to osposobljavanje za poduzetništvo, 

prekvalifikacija ili bavljenje poslom kojim su 

se prije bavili. Ova mjera je ustvari plaća za 

status Roditelj odgojitelj te  temeljem te mjere 

imam upisan staž mirovinskog osiguranja. 

S prvim djetetom sam svako malo bila doma 

jer je bila užasno boležljivo dijete i nisam 

mogla održati kontinuitet stalnog posla. 

Ne smatram da je mjera skupa jer ovo je 

ulaganje u budućnost te ukidanjem ove 

naknade novci neće biti raspoređeni drugoj 

djeci Zagreba već utrošeni na povećanje plaća 

gradskih službenika, razna putovanja, 

konferencije, promotivne stranačke akcije i sl. 

Prema zadnjem dostupnom podatku plan za 

2019. svih demografskih mjera je bio 13% 

ukupnog proračuna Zagreba, 

a mjera Roditelj odgojitelj je samo 3% u tih 13 

%. 

Veliki Zagreb s ogromnim prirezom ne može 

ulagati više u djecu dok recimo Klis može? 



Podržavam nacrt prijedloga akta jer ovo je 

nezakonito djelovanje koalicije SDP-a i 

lokalne vlasti što ide na štetu korisnika mjere 

te samih građana grada Zagreba zbog mogućih 

visokih sudskih troškova i kamata te isto tako 

podupirem intenciju u budućnosti da mjera 

opet bude dostupna novim korisnicima u 

svjetlu demografske krize. 

880. 
Amario 

Cvetko 
 

Ja sam Amario Cvetko ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

881. Ana Blažević  

Majka sam troje djece koja je radila kao 

poslovoda u jednoj trgovini.Status sam uzela 

2019.kad mi se rodilo trece dijete jer na poslu 

vise nisam imala toleranciju zato sto sam 

povecala svoju obitelj.Muz radi non stop i 

tjedno nije kuci,a nekad i po dva 

tjedna.Nemamo nikoga da bi se pobrinuo za 

nasu djecu pa mi je ovo bilo jedino 

rjesenje.Smatram da je odluka o ukidanju 

nezakonita i da nam se nasa stecena prava 

trebaju vratiti. 

Prihvaća se 

 

882. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Antagonističko djelovanje lokalne vlasti 

podupirano s članovima SDP-a prema 

demografskim mjerama je pokazatelj loših 

dugoročnih odluka. Ukidanje demografske 

mjere je neodgovorno i nepromišljeno te će 

potaknuti iseljavanje i ugrozu djece koja gube 

stabilnu financijsku sigurnost. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

jer nezakonito ukidanje stečenih prava je i 

neustavno. 

Prihvaća se 

 

883. 
Ana Marija 

Golub 
 

Točkama odluke jasno su definirani uvijeti za 

ostvarenje prava na osnovi čega je bila 

razumna osnova (legitimna očekivanja)da će 

mjera prema Odluci trajati I isplaćivati Ustav 

RH ne dozvoljava povratno djelovanje kao niti 

Zakon o lokalnoj I područnoj samoupravi kao 

niti Statut grada Zagreba. Demografski učinici 

mjere su vidljivi uz demografskih analiza 

Prima se na 

znanje 

 



stručnjaka koji govore o povećanju od 53 

posto trećerodene djece grada Zagreba. 

884. Ana Marjančić  

Mjera je pozitivna jer potiče poboljšanje 

demografske slike u Hrvatskoj. Osobno sam 

mjeru uzela nakon što sam prekinula dopust za 

njegu djeteta sa oštećenjem zdravlja, i uvelike 

mi je pomogla da djeci sa poteškoćama 

priuštim potrebne vježbe koje nisu jeftine. 

Mjera nam je dala sigurnost i nadu da će nam 

uz sve probleme barem po financijskom 

pitanju biti lakše manevrirati između životnih 

obaveza i terapijske podrške na koju mi djeca 

idu. Napominjem da mi najmlađe dijete ima 7 

godina te bi ukidanje mjere bio veliki udar 

prvenstveno na mogućnost pružanja adekvatne 

psihosocijalne podrške djeci i terapija jer si 

iste nebi mogli priuštiti u toj mjeri niti 

financijski niti vremenski.  

-uzimanjem statusa roditelj odgojitelj, roditelji 

su pristali na navedene uvijete. Jedan od njih 

je trajanje mjere do 15.godine života. 

Smanjivanjem vremenskog perioda na 

navršenih 7 godina nezakonito ostavlja velik 

broj korisnika bez naknade. 

-nepojmljivo je da se mjera ukida bas u 

vrijeme demografskog sloma u Hrvatskoj a 

tokom iste povećao se broj trećerođene djece 

što znači da je mjera pokazala traženi učinak u 

kratkom roku. 

-velik broj roditelja roditelji su djece sa 

posebnim potrebama. 

-obzirom da se za mjeru odvaja svega 3-5% 

ukupnog proračuna Zagreba, ušteda se mogla 

postići drugdje a ne ugrožavajući oko 20000 

djece i njihovih obitelji. 

Prima se na 

znanje 

 

885. Ana Živakušić  

Ja sam Ana Živkušić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 



886. Andrija Zimaj  

Ja sam  Andrija Zimaj ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

 

887. Anton Duđa  

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj imala 

veliki učinak, moja supruga je ušla u mjeru 

kad smo imali četvero djece,,nakon par godina 

smo se odlučili na peto dijete,ta nam je mjera 

davala i još uvijek daje sigurnost i poticaj za 

dalje,ne samo nama nego i ostalim 

roditeljima,koji su se zahvaljujući mjeri 

roditelj odgojitelj odlučili na treće dijete a neki 

i na više. 

Ukidanjem mjere roditelj odgojitelj ili bilo 

kakva njena izmjena ili refundiranje dovelo bi 

do socijalnog problema u mnogim 

obiteljima.Ta mjera bi trebala još saživjeti 

dopustiti da u nju uđu i novi korisnici nikako 

ju skroz ukinuti niti bilo što mjenjati.Svako 

rješenje koje je pravomočno i u sebi sadrži 

članke i stavke,se ne smije dirati niti 

mjenjati,tako stoji u pravilniku Ustavnog 

suda.To je diranje u stečena pravo. 

Prima se na 

znanje 

 

888. Antun Treščec  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Prima se na 

znanje 

 



Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

889. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Zašto koalicija SDP i lokalne vlast nije radila 

na poboljšanju mjere u suradnji s korisnicima i 

demografima uz ozbiljne analize prošlog 

razdoblja u kojem je provedena mjera? 

U medijima je plasirana informacija da se 

izgradnja vrtića financira iz Nacionalnog plana 

za oporavak, ali svejedno treba vrtićima 

plaćati razne rashode i osoblje te zaposliti 

educirane odgojitelje te potrebno je vrijeme da 

se izgrade. 

Prihvaća se 

 



Predstavljene u javnost su činjenice da je 

mjera izrazito uspješna od strane znanstvenika 

već sa samim rastom od 30 posto trećerođenih 

beba dok u drugim gradovima jedva dosegne 2 

posto. 

Dok cijela Hrvatska sve više osjeća posljedice 

niskog broja novorođenih koji u promatranom 

razdoblju pada na svega 70% - 80% početne 

vrijednosti, uključujući i pad prvorođenih u 

Gradu Zagrebu na 85%, broj treće i više 

rođenih u Zagrebu raste na čak 145,5% i 

omogućuje da ukupni broj rođenih u Zagrebu 

bude za 10 postotnih poena iznad svih gradova 

u Hrvatskoj. 

Tražeći online našla sam da većina stručnih 

autora smatra da razlike u kognitivnom 

razvoju između djece iz vrtića i one koja ne 

idu vrtić nisu trajne. Ustvari da druga djeca 

sustignu vrtićku djecu čim i sama krenu u 

predškolu ili školu te na temelju toga, da rano 

djetinjstvo nije kritično razdoblje za 

stimulaciju intelektualnog razvoja (npr. 

Clarke-Stewart 1989.;Magnuson 2004.) 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, lakše je zaposliti osobu bez djece ili s 

odraslom djecom. 

Kritika otežanog zapošljavanja riječima 

inicijative Femrevolt potpuno izbjegava 

suočavanje sa življenom stvarnošću korisnica 

mjere (spominjat ćemo ih u ženskom rodu, jer 

su velikom većinom žene) koje su ili već bile 

nezaposlene u trenutku prijave za mjeru, ili su 

dale otkaz na radnim mjestima na kojima su 

zarađivale manje od iznosa mjere, ili je radno 

mjesto bilo ionako nesigurno, itd. Koji god 

razlog odluke bio, jedno je sigurno - te su žene 

procijenile da se mjera više isplati, nego 

prepuštenost “tržištu rada”.  Budući da se radi 

o punoljetnim i zrelim osobama, štoviše - 

majkama troje i više djece, djeluje prilično 

patronizirajuće i snishodljivo mlataranje 

“tržištem rada” u lice radnicama koje su 

očigledno jedva dočekale priliku da pobjegnu s 

tog tržišta i posvete se djeci. 

Prisutno je i sve više otuđenje roditelja i djece 

uslijed kapitalističkog i dehumanizirajućeg 

tempa rada, koju ova mjera i slične mogu 

ublažiti. 

Potrebna je reorganizacija cijelog sustava kao 

pravo prvenstva pri zapošljavanju, ukidanje 

ugovora na određeno, povećanje minimalne 



plaće, veća kontrola i strože kazne za spolnu 

diskriminaciju na radnom mjestu te 

izjednačavanje muških i ženskih plaća. 

U cilju ravnopravnosti smatram da je svaka 

majka radnica i da taj ženski rad treba biti 

honoriran te predlažem da se svim majkama 

ponude određene naknade.  Grad Zagreb ima 

ogroman prirez i trebalo bi veći dio od 

trenutnog usmjeriti konkretno djeci. 

Nešto kao nadopuna dječjem doplatku koji je 

egzodusna mizerija i nikako nije poticaj za 

imati djecu. Ustvari šta mene kao žensku 

osobu s visokim primanjima može motivirati 

da imam djecu? Trenutno ništa od ponuđenog. 

Pa onda motivirajte i dalje mjerom one koje 

žele rađati, biti s djecom doma i pridonositi 

demografskom razvoju grada Zagreba. 

Ima li grad neki okvirni plan izgradnje 

potrebnog broja dječjih vrtića? 

Je li uzeto u obzir koliko predškolske djece je 

u  mjeri i da ako gledamo smještajne 

kapacitete postojećih vrtića, treba izgraditi 

desetke novih vrtića. 

Klarificirano je već i po medijima da prava 

građana štite Ustav i Zakon te se Grad 

ovakvim postupanjem izlaže parnicama i 

nepotrebnom gubitku sredstava. 

Ukidanjem mjere nema uštede osim na način 

da se nekoliko tisuća predškolske djece 

izvorno iz mjere ne prime u sustav 

predškolskog odgoja i ne subvencionira im se 

mjesto u vrtiću naročito gledajući ovogodišnje 

troškove za plin. 

Prihvaćam samo povratak stečenih prava 

nezakonito uzurpiranih Odlukom o izmjeni 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelje 

odgojitelje te time dajem podršku nacrtu 

prijedloga akta za stavljanje trenutno aktivne 

Odluke o izmjeni izvan snage. 

890. Biserka Čosić  

Smatram da je mjera kao demografska 

pokazala učinak i da se ne smije retroaktivno 

ukidati. Ostvarivanjem prava na mjeru, 

roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da će 

korištenje mjere trajati do 15.god. najmlađeg 

djeteta. 

Odluka je nezakonito ukinuta ,a djeca su 

Ustavom zaštićena kategorija. Smatram da 

mjera nije trebala biti ukinuta i revidirana jer 

nije napravljena. 

stručna dubinska analiza mjere. Smatram da 

vodstvo grada pokazuje da ih ne zanimaju 
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obitelji s više djece,te ih svršavaju u kategoriju 

kao socijalno ugrožene.Štetnim izmjenama 

Odluke svjesno ih se gura državni sustav 

socijalne skrbi. 

891. 
Biserka 

Jurakić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 
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Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

892. 
Blaženka 

Vujić 
 

Imam 4 djece,status sam uzela 

2019.godine.Bila sam uciteljica u OŠ ugovor 

na neodredeno.ali jednostavno nisam mogla 

uskladiti privatni i poslovni zivot,dala sam 

otkaz i ostala doma sa svojom 

djecom.Smatram da se odluka o ukidanju treba 

stopirati i nama vratiti nasa prava i prava na 

izbor jel zelimo biti sa svojom djecom. 

Prihvaća se 

 

893. Božica Miges  

Imam troje djece,status sam uzela 2018.godine 

nakon 12 godine radnog staza u 

Intersparu.Muz radi 0-24h i jednostavko radi 

njegovog nacina rada i mog ja sam se pdlucila 

ostat doma sa djecom.Smatram da nasa 

stecena prava trebaju ostati. 

Prihvaća se 

 

894. 
Božica 

Mihaljević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 
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Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

895. Božo Drmić  

Predloženi nacrt akta je odgovarajući, svakako 

treba zaštititi obitelji koje su, uzimajući ovu 

mjeru, promijenile svoj život i život svoje 

obitelji za „360 stupnjeva“ 

Od aktualne gradske vlasti svirepo je i sebično 

ostaviti 5800 obitelji na cjedilu, bez prihoda na 

koji su potpisom i žigom grada Zagreba, 

računali. Radi se o egzistenciji oko 21000 

djece. Kompenzacijske mjere koje se „nude“ 

su, u stvari, socijalna pomoć, tobožnje mjesto 

u vrtiću koje će u stvarnosti biti nemoguće 

ostvariti a samim time nemoguće je i zaposliti 

se. Mnogi korisnici dali su otkaz na radnom 

mjestu koje je bilo bolje plaćeno da bi bili sa 

svojom djecom. Nisu to izmislili nego im je 

Grad ponudio. Na samom začetku uvođenja 

ove mjere iz Ureda za odgoj i obrazovanje čula 
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se i izjava da, ukoliko i dođe do promjena ili 

ukidanja mjere, to se neće odnositi na osobe 

koje su pravo već ostvarile. Pa sama aktualna 

vlast izjasnila se da postojeći korisnici mogu 

računati na tu pomoć. Zbog toga se i moja 

supruga odlučila dati otkaz na poslu na kojem 

je imala ugovor na neodređeno, računala je na 

tu dugotrajnost i sigurnost mjere. Jeli u redu 

varati roditelje koji su se odlučili biti kod kuće 

i sami odgajati svoju djecu, na takav način 

sada baciti na rub egzistencije??? Misle li 

vladajući da će to proći bez pravne borbe??? 

896. 
Branka 

Hermina 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 
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predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

897. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

U današnje nestabilno vrijeme zar se zaista ne 

mogu ljudi ni osloniti na lokalnu vlast da će 

biti vjerodostojna.Demografija je goreći 

problem. Ne smije se ukidati. Djecu treba 

zaštititi. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

stavljanjem izvan snage Odluke o izmjeni 

Odluke o  novčanoj pomoći roditelja 

odgojitelja jer zadiranje u prava roditelja 

odgojitelja  je potpuno neustavno. 

Prihvaća se 

 

898. 
Carmen 

Ciberin 
 

Oduzimanje stečenih prava neshvatljiv je čin 

nove vlasti u Gradu Zagrebu.  

Kao rođena Zagrepčanka još davne 1974.g. sa 

istom statusom svojih roditelja, kao razvedena 

majka trojčeka od 11 godina osjećam se 

slobodnom napisati par riječi.  Mjeru sam 

uzela iako sam bila zaposlena sa većim 

primanjima nego sto je Mjera pružala i pruža. 

Uzela sam ju isključivo zbog ljubavi prema 

svojoj djeci i mogućnosti pružanja svega sto 

kao zaposlena nisam bila u mogućnosti. Da, 

istina je da imam manja primanja, ali ljubavi i 

vrijeme koju im pružam pogotovo u ovo 

vrijeme (Covid, potres) nitko ne može 

zamijeniti. Razlozi podrške mjeri koju 

koristim su i više nego korektni i mislim da je 

to malo za Grad koji će s vremenom voditi 

netko od malaca koji će htjeti dobro vratiti 

dobrim svom Gradu Zagrebu. Stoga mislim da 

je Mjera pozitivna za budućnost našeg Grada i 

stvaranje jedne nove generacije sa empatijom 
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koju je Grad sa novom vlasti izgubio. Grad 

Zagreb treba biti grad u kojem ljudi vjeruju i 

vole jedni druge kakav je bio, a ne Grad koji 

ruši mostove i dogovore.  

Dakle, moja djeca imaju 11 godina i nema 

starijeg a ni mlađeg u našoj priči. Kada sam 

uzela mjeru imala sam odlična primanja, ali 

već sam bila razvedena pa mi se učinilo vrlo 

zahvalnim uzeti Mjeru. Sa danom uzimanja 

Mjere, moji malci  a i ja smo se preporodili. 

Mi nismo kalkulirali, niti smo bili očajni, mi 

smo samo prihvatili ono što nam je bilo 

ponuđeno u pravom trenutku i to nikada necu 

zaboraviti. Hvala svima koji su predložili 

Mjeru i onima koji su je izglasali. Sada, ako se 

Mjera ukine na ovakav način ni sama ne znam 

od kuda početi. Tko će me zaposliti sa 

spoznajom da sam očajna i još k tome imam 

trojčeke. Svi smo svjesni činjenice da ljude 

kada su očajni iskorištavaju i nude minimalne 

plaće sa mislima  - dobro joj je i to. A ako se 

lijepo sama pripremim za dane koji neminovno 

dolaze, a malci i ja onda napuštamo Mjeru 

prema dogovoru, sve bi trebalo biti 

drugačije….  

Znam i sama  koliko svi mi nismo jednaki ali 

mislim da bi ljepota Mjere koja je na snazi 

trebala biti i dalje njegovana upravo iz ljubavi 

i poštivanju raznolikosti svih nas, ne ukidana i 

sa osmjehom najavljivana kao uspjeh nekih 

novih klinaca. Zaboravlja se da smo svi mi 

nekada bili klinci i da su nam najljepši dani 

bili kada smo mogli ostati doma sa roditeljima 

(makar i glumili da smo bolesni). Ta pažnja 

koji su meni osobno pružali roditelji nikada 

neće biti zaboravljena. Eto upravo zato 

zahvaljujem i volim ovu Mjeru jer pruža nešto 

što je unikatno, nešto u čemu se krije toliko 

empatije, toliko ljubavi, toliko poštovanja. Ne 

volim kada govore ljudi koji Mjeru ne koriste i 

ne vide očima kakva Mjera zapravo i je. Mjera 

je dar Gradu Zagrebu i ulaganje u mlade 

Zagrepčance punih pozitivne energije i ljubavi 

koju Grad sa novom vlasti nema i ne želi 

njegovat. Mjera je ulaganje u budućnost naše i 

vaše djece za dobrobit svih nas, Mjera kroz 

ljubav vratit će se s ljubavlju, jer ih tako i 

učimo. Učimo ih da se dobro dobrim vraća, a 

ne da se dobro vraća lošim.  Svi Vi koji mislite 

da Mjeru Grad Zagreb treba ukinuti NISTE 

vrijedni moje sreće jer očigledno ni sami 



nikada niste osjetili što znači prava istinska 

ljubav prema djeci. Nikoga ne prozivam niti 

vrijeđam, ali zapitajte se samo koliko su moja 

djeca sretna (iako su djeca razvedenih 

roditelja) upravo iz razloga što sam ja kako 

majka odlučila ipak sa manje novaca ostati 

doma i pružiti im upravo ono čega više nema, 

a to je, opet se ponavljam, LJUBAV.  

Djeca su temelj naših života i bez njih ništa ne 

bi imalo smisla. 

Svi oni zaslužuju najbezbrižnije djetinjstvo i 

pozitivno društvo u kojem će odrasti. 

Mjeru cijenim, poštujem i nadam se da će 

barem jedno od moje troje djece, danas sutra 

vratiti isto Gradu koji obožavamo ako ne i 

trostruko. 

 

899. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pregledom izmjena osupnuta sam da za 

Odluku o izmjenama Odluke za novčanu 

pomoć roditeljima odgojiteljima napravljen je 

fundament na laičkom pristupu bez analize 

demografskih stručnjaka. 

Dostupni javnosti su intervjui s demografskim 

stručnjacima koji tvrde suprotno od lokalne 

vlasti, zar ne? 

Tvrdili da mjera nije polučila rezultate iako je 

suprotno dokazano već sa samim rastom od 30 

posto trećerođenih beba naspram drugih 

gradova gdje je taj postotak možda 2 posto. 

Mjera nije trošak jer u isto vrijeme osim što 

podiže demografski rast radi i uštedu jer je 

trošak gradnje vrtića koji su po statistikama 

potrebni je iznimno velik. Kažu da se 

izgradnja  vrtića financira iz Nacionalnog 

plana za oporavak, ali svejedno treba vrtićima 

plaćati razne rashode i osoblje te da ne 

pričamo o astronomskim rashodima za plin 

ove godine. 

Grad Zagreb subvencionira svako predškolsko 

dijete u vrtiću kad se gledaju suma sumarum 

svi troškovi oko 2200 kn po djetetu. 

Po statističkoj procjeni u Zagrebu ima 

sveukupno 50000 predškolske djece kojoj će 

biti potrebno osigurati vrtić, a u taj broj su 

uračunata i predškolska djeca iz mjere. 

U taj broj nije uračunato 7500 djece rođenih 

2021. godine u Zagrebu. 

Po Planu za predškolsku djecu za sljedeću 

godinu preko 12000 djece je predviđeno da će 

ostati neupisano. 

Prihvaća se 

 



Smatram da porast broja stanovnika zbog 

migracija se ne može ustvrditi kao razlog 

povećanja broja stanovnika zbog uvjeta 

prebivališta od pet godina i nema potrebnih 

statističkih podataka. 

S obzirom da sva djeca imaju pravo na 

predškolu tamo obave nadoknade ukoliko ih 

trebaju te potrebnu socijalizaciju obavljaju po 

parkovima, knjižnicama te u krugu obitelji i 

prijatelja. 

Većina autora smatra da razlike u kognitivnom 

razvoju između djece iz vrtića i one koja ne 

idu vrtić nisu trajne. Ne postoje istraživanja o 

korelaciji nepohađanja vrtića i budućeg 

siromaštva te djece i vice versa. 

Samo postoje analize koliko vrtića nedostaje 

što čini mnoge roditelje s malom djecom 

nezapošljivim. 

Ova mjera rješavala je mnoge probleme i 

smatram da je ulaganje u budućnost te da nije 

velik trošak jer izračunom koji sam vidjela 

ispada da samo 3 posto proračuna se troši na 

pet posto stanovništva Zagreba. Ono što se 

oduzima građanima Zagreba transparentno se 

vraća maleni djelić  ulaganjem u djecu i 

demografsku obnovu. 

Zašto su ukinuta konkretna ulaganja u 

demografiju kontra mišljenju kvalificiranih 

stručnjaka? 

Nemam primjedbi samo iskazujem podršku 

nacrtu prijedloga akta. 

900. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Sa svih strana nas bombardiraju naslovima o 

demografskoj krizi i onda odjednom gradu 

Zagrebu s najvećim proračunom je problem 

financiranje demografske mjere. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

stavljanjem izvan snage Odluke o izmjeni 

Odluke o  novčanoj pomoći roditelja 

odgojitelja jer zadiranje u prava roditelja 

odgojitelja  je nezakonito. 

Prihvaća se 

 

901. Daniela Tikvić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

Prima se na 

znanje 

 



je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

902. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

 

Prema podacima Ureda za demografiju Grada 

Zagreba, čak 53% korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo barem još jedno dijete. 

Prihvaća se 

 



Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Analize demografa pokazuju pozitivan pomak. 

Podržavam  nacrt prijedloga akta da se stečena 

prava postojećih korisnika ispoštuju te u cilju 

jačanja demografije da se mjera modificira i 

nastavi za nove korisnike. 

Nema stručnog opravdanja za ukidanje 

demografske mjere. 

903. Danijel Palić  

U potpunosti se slažem da se poništi štetna 

odluka donesena 9.12.2021god u Skupštini 

grada Zagreba. 

Medijski linč koje su proživjeli I koje još 

proživljavaju korisnici mjere je sramotan i 

nedopustiv . Niti jedna institucija nije zaštitila 

korisnike niti njihovu djecu. Obitelj kao 

institucija kao i djeca su Ustavom RH 

zaštićeni. Zakon o lokalnoj I područnoj 

samoupravi ne dozvoljava povratno djelovanje 

općih akata kao ni Statut grada Zagreba . Ova 

odluka je donesena na nezakonit način i 

vrijeme je da država zakonom zaštiti svoje 

građane . 

Prihvaća se 

 

904. 

Danijela 

Kvaternik 

Brataljenović 

 

Ja sam Danijela Kvaternik Brataljenović 

majka sam troje djece i korisnica sam mjere od 

2021.godine.Prije uzimanja statusa roditelja 

odgojitelja bila sam zaposlena punih trinaest 

godina te sam ostavila siguran posao,jer mi je 

grad ponudio sigurno rijesenje tada.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

944 

 

905. Dejan Butući  

Podržavam inicijativu stranke 365 da se 

poništi odluka izglasana 9.12.2021 u Skupštini 

grada Zagreba Mjera je pokazala učinke na 

Prihvaća se 

 



demografskom polju što govore demografske 

analize ,u gradu Zagrebu imamo porast 

trećerodene djece i svake sljedeće . Mnoge 

obitelji su podizale kredite na račun mjere I 

Primanja od nje . Gledajući kreditnu 

sposobnost banke su uočile zakonsku osnovu 

za kreditiranje takvih korisnika . Dugoročnost 

mjere je obiteljima korisnika bilo jamstvo za 

formiranje obiteljskog života na način kojoj je 

svakoj pojedinoj obitelji bio individualno 

prihvatljiv. Skupština grada Zagreba je na 

nezakonit način promijenila uvijete koji je 

svaki korisnik dobio I Potpisao u svome 

rješenju ili zaključku. 

906. 
Dijana 

Mamuča 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

Prima se na 

znanje 

 



retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

907. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Lokalna vlast podupirana SDP-om koji se 

udaljio od pojma socijaldemokracije nije 

napravila ni stručnu analizu o uspješnosti 

mjere te brutalno je ušla u izmjenu mjere. 

 Činjenica je da je postignut porast treće i više 

rođenih beba koji je prilično dobar pokazatelj 

uspješnosti same mjere po mišljenju 

stručnjaka. 

Sustav ne može prihvatiti niti svu djecu 

predškolske dobi koja i nisu dio mjere roditelj 

odgojitelj. 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, lakše je zaposliti osobu bez djece ili s 

većom djecom. 

Argument koji želi lokalna gradska vlast 

postaviti u javnosti je da roditelji odgojitelji 

nisu sposobni rasuđivati i donositi odluke kao 

punoljetne osobe. Otežano zapošljavanje je i 

problem cijelog sustava te ne možemo 

zanemarivati položaj žena s više djece na 

tržištu rada. 

Da im je oduzeto pravo na rad? 

Šta je onda u ciljevima lokalne vlasti 

obezvrjeđivanje majčinskog rada u duhu 

demografske obnove? 

Mjera se mogla modificirati da tko želi može 

početi i raditi uz razna pravila te tako svojim 

tempom izaći iz mjere. 

Prima se na 

znanje 

 



Ima li grad isplaniranu izgradnju potrebnog 

broja dječjih vrtića osim spomenutih šest? 

S napomenom je li lokalna vlast izračunala da 

ako gledamo smještajne kapacitete postojećih 

vrtića, treba izgraditi ogroman broj novih 

vrtića. 

Smatram da se Grad trenutnim postupcima 

izlaže parnicama i opet nepotrebnom gubitku 

sredstava na trošak poreznih obveznika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta i nadam se da 

će doći i do omogućivanja primanja novih 

korisnika u mjeru. 

908. 
Domagoj 

Radaš 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

Prima se na 
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predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

909. 
Dorotea 

Skupnjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

910. 
Dražen 

Pavlović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

911. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Trenutno aktivna Odluka o izmjeni mjere 

Roditelj odgojitelj krši stečena pravomoćna 

prava donesena kao podzakonski akt koji mora 

biti u skladu sa zakonima i Ustavom. 

Gledajući informaciju da je Hrvatska ušla u 

demografski slom i činjenicu da mjera nije 

navedena pod socijalnu ne smatram da se vrši 

diskriminacija jer je stvorena s određenim 

uvjetima i demografskim ciljem koji je 

ispunjen te izrazito je potrebna da se pojača 

poticaj natalitetne strategije. 

Statistika pokazuje informacije: od 2015. do 

2019. jedino je Zagreb imao porast broja 
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rođenih, Split je imao -40, Rijeka -182, a RH u 

cjelini -1368”, rekao je demograf Šterc. 

Gledajući da je porast skoro 30 posto više 

trećerođenih beba smatram da je mjera 

uspješna naspram rasta broja trećerođenih u 

cijeloj RH od samo 2%... 

Broj treće i više rođene djece u ukupnom broju 

rođenih u Zagrebu je narastao s 14.6% na 

19.9% u 2020. godini. 

Predlažem da Grad traži uštede u drugim 

područjima, a ne na socijalno osjetljivoj 

kategoriji te da u suradnji sa stručnjacima 

ponovno otvori zaprimanje novih korisnika. 

Argument usporedbe s izgradnjom vrtića ne 

stoji jer sama izgradnja vrtića se financira iz 

sredstava EU fondova tj. iz Nacionalnog plana 

za oporavak i tako ne možete opravdavati 

predložene izmjene mjere. 

Statistička cijena gradskih vrtića za proračun 

iznosi po djetetu čak i preko 2200 kn ukoliko 

uračunamo sve troškove od osoblja do 

financijskih rashoda vrtića.  

Koliki je točan predškolske djece unutar 

mjere? Jeste li uvrstili i onu novorođenu djecu 

na koju se nije prebacivao status pa se  ne 

nalaze navedeni u rješenjima? 

Po statističkoj procjeni u Zagrebu ima 

sveukupno 50000 predškolske djece kojoj će 

biti potrebno osigurati vrtić, a u taj broj su 

uračunata i predškolska djeca iz mjere. 

U taj broj nije uračunato 7500 djece rođenih 

2021. godine u Zagrebu. 

Gledajući plan za 2019. izračun svih 

demografskih mjera je bio 13% ukupnog 

proračuna Zagreba, 

a mjera Roditelj odgojitelj je samo 3% u tih 13 

%. 

Znači osim financijske sigurnosti  lokalna vlast 

djeci oduzima  stečeno pravo odgoja unutar 

obitelji s financijskom potporom, a nemaju ni 

mogućnost inkluzije u predškolski odgoj jer 

Grad Zagreb nema kapacitet za opskrbiti toliki 

broj djece vrtićkim mjestom. 

Ovo je demografska mjera koja vrednuje rad 

majki kod kuće. 

Ovo je mjera koja je pomogla raznim ženama 

da pobjegnu iz nasilnog okruženja te ženama 

da brinu i o bolesnoj djeci. 

Pomogla je i raznim poduzetnicama koje su 

zbog Covida morale zatvoriti sve i da bi 



preživjeli s djecom su ušli u mjeru što joj daje 

i socijalni element. 

Prisutna je i iluzija omogućavanja 

zapošljavanja u Odluci o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje za 

vrijeme trajanja mjere, ali onemogućava se 

upis u vrtiće do nakon isteka mjere. 

Iluzija jer samo zaposleni roditelji mogu tražiti 

upis u vrtić, a rokovi upisa i primanja u grupe 

čine problem. 

Tržište rada čeka one koje mogu raditi, ali je 

otežano područje za majke s više djece 

naročito predškolske dobi te ako su se odlučili 

prihvatiti korištenje mjere vjerojatno su i 

razmišljali kako će dalje nakon isteka 15. 

godine  najmlađeg djeteta. 

Podržavam roditelje odgojitelje i poštivanje 

njihovih prava putem nacrta prijedloga akta. 

912. Edin Nogić  

Ja sam  Edin Nogić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

913. 
Edrina 

Alimanović 
 

Podržavam prijedlog poništenja odluke 

donešene 9.12.2021 na Skupštini grada 

Zagreba. 

Grad Zagreb je u bilo kojem trenutku mogao 

ranije zaustaviti prihvat novih korisnika te se 

za smanjenje obsega prava tj ukidanje nemoze 

pravdati da mjera nije dovoljno dobro 

definirana ili nedostatkom novca. Na temelju 

uvijeta I Dugoročnosti ove mjere korisnici su 

formirali snijeg obiteljske živote. Na nezakonit 

način se išlo u izmjene tj ukidanje . 

Demografska analiza profesora Pokosa jasno 

ukazuje da je mjera polučila rezultate,i to od 

35 posto porasta trećerodene djece ,a čak 

65posto porasta za četverorođenu I Svako 

sljedeće dijete. Mnogi korisnici ovom 

odlukom iz prosinca će biti egzistencijalno 

ugroženi na što grad Zagreb nema spremno 

riješenje do današnjeg dana 

Prihvaća se 

 



914. 
Elizaveta 

Dronova 
 

Građanka grada Zagreba Podržavam prijedlog 

stranke 365 da se odluka sa skupštine grada 

Zagreba izglasana 9.12 .2021 poništi. 

Nezakonito je povratno djelovanje na opći akt 

što zakon RH ne dozvoljava , također niti 

Statut grada Zagreba. Ustavom su utemeljena 

prava svih građana RH a djeca su pod 

posebnom zaštitom Ustava. Demografski 

pokazatelji stručnih analiza pokazuju 

demografski učinak ove mjere ,a grad Zagrebi 

vladajući nisu proveli uopće nezavisnu analizu 

u koje su uključili demografske stručnjake. 

Dok se u RH dogada demografski slom 

nedopustivo je mjeru koja je dala učinke 

naprasno retroaktivno ugasiti. 

Prihvaća se 

 

915. Emir Bosnić  

Supruznik korisnika mjere sa 3 djece, sa 

kreditom I nakon ukidanja mjere na 

prosjackom stapu jer necemo moci vise niti 

stan gradu platiti jer smo u javnom najmu. 

Ostajemo bez primqnja I grad ostaje bez 

placanja stana a nas 5 za EU. 

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom skupštine. Odluka o 

izmjenama je nezakonita I narušava osobni 

odabir I odluku prilikom pristanka koroštenja 

ponuđenog statusa od strane grada Zagreba. 

Svatko ponaosob je odabrao izaći sa burze 

rada I time je preuzeo odgovornost istoga ali je 

isto tako temeljem stecenih prava roditelj 

doveden na rub prosjastva jer su nerealna 

ocekivanja zaposlenja majki obzirom na 

ucestala koristenja bolovanja a niti jedan 

privatni poslodavac danas to vise ne trpi. 

Mjesta u vrtićima su ograničena I ne realna je 

mogućnost upisa djece u predškolsko 

obrazovanje. 

Nepravedno manošenje štete mnogobrojnim 

obiteljima ukidanjem mjere korisnicima čija 

djeca pune 7.godinu. 
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916. Goran Pavlić  

Podržavam poništenje odluke Skupštine grada 

Zagreba 9 .12.2021 Sporna odluka nikada nije 

smjela biti donešena jer je donijeta na 

nezakonit način . Pravo se može ukinuti ili 

smanjiti samo pojedinačnim aktom prema 

svakom korisniku a ne odlukom Skupštine. 

Korisnici mjere su formirali svoje obiteljske 

živote prema Dugoročnosti mjere uzeli su 

ponuđeno a sada ih vladajući grada Zagreba 

izlažu medijskom linčumzbig nečega što im je 

ponuđeno npid odredenim uvijetma Grad 

Prihvaća se 

 



Zagreb nije proveo ni jednu nezavisnu analizu 

temeljenu na mišljenju stručnjaka demografa 

nego vlastitu subjektivnu analizu gdje nisu 

uključili uopće demografe . Demograf Pokos 

navodi 53 posto povećanja broja treće rođenog 

dijeta I Svakog sljedećeg u gradu Zagrebu .Iz 

toga je vidljivo da je mjera polučila 

demografski rezultat. 

917. Hamza Mešić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

918. 

Helena 

Kovačić 

Kranjec 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

919. Helena Riđić  

Ja sam Helena Riđić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2018.godine,te sam 

samohrani roditelj.Status roditelja odgojitelja 

sam prihvatila jer sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci. 

Ogorčena sam,ljuta i razočarana jer se po 

javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke ljencinama. Potpisivanjem 

rjesenja vidjela sam dugoročnu sigurnost kako 

je i sam grad obecavao!Ova ponuda od grada 

za mene je znacila veliku sigurnost za moju 

buducnost Ovim putem zelim podrzati ovo 

javno savjetovanje i poruciti vladajućima da 

statut grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

920. 

Hrvojka 

Gabrić 

Antunović 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

921. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografska kriza je pokazatelj koliko malo 

se ulaže u djecu te ukidanje jedne 

funkcionalne mjere je napad na samu hrvatsku 

naciju kao i poticanje javnog linča prema 

roditeljima odgojiteljima. 

Dajem podršku nacrtu prijedloga akta jer je to 

način da  grad Zagreb ne snosi  sudske 

troškove s kamatama radi nezakonitog 

djelovanja. 

Prihvaća se 

 

922. 
Irena 

Štabarković 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

Prima se na 

znanje 

 



retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

923. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Zaletavanje u izmjene te praktički ukidanje 

funkcionalne demografske mjere je krivi put 

trenutne lokalne vlasti. Umjesto da se radi na 

proširivanju demografskih mjera i većim 

ulaganjima prema djeci gledaju se uštede na 

krivim stvarima odnosno osobama. 

Podržavam nacrt prijedloga akta i poštivanje 

stečenih prava korisnika mjere. 

Prihvaća se 

 

924. Iva Radoš  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 
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znanje 

 



da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

925. Iva Veselovac  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 
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izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

926. Ivan Pavković  

Ja sam  Ivan Pavković ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

Prihvaća se 

 



samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

927. Ivan Tikvić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

928. Ivana Krok  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

Prima se na 

znanje 

 



smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

929. Ivana Lisac  

Majka sam troje djece,radila dugo u 

Kamenskom i nakon izgubljenog posla nasla 

sam posao na drugom mjestu ali kad sam rekla 

da sam trudna dobila sam otkaz.Ovo je bilo 

jedino rjesenje da budem sa svojom djecom 

doma i posvetim im se maksimalno.Smatram 

da se odluka o ukidanju odluke treva stopirati i 

da nam se vrate nasa stecena prava. 

Demografiju treba poticati a ovako nas 

prisiljavaju da se iseljavamo iz Hr. 

Prihvaća se 

 

930. Jakov Dujmić  

Ja sam  Jakov Dujmić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

 

931. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

 

Od početka mi se mjera činila jako 

pozitivnom, ali premala je naknada bila da 

ostavim posao i rodim još jedno dijete.  

Prihvaća se 

 



Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Vjerujem da pomaže ženama u puno lošijem 

položaju od mene koje se žele baviti svojom 

djecom i izbjeći zlostavljanje na radnom 

tržištu jer su majke male djece izložene 

svačemu zbog čestih bolovanja. 

Za tako mali broj godina dala je izvrstan 

rezultat po onome što prezentiraju stručnjaci 

za demografiju. Spominjao se rast trećerođenih 

beba za 30 posto.  

Preko 50 % majki je rodilo još djece unutar 

mjere. Od 2011. prisutan je rast novorođenih u 

Zagrebu što ga čini vođom u pozitivnoj 

demografiji baš zbog rasta broja treće i više 

rođenih na čak 145.5% naspram 2011. dok 

ostali padaju na 70-80% početne vrijednosti 

broja novorođenih. 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, lakše je zaposliti osobu koja ima veću 

djecu. 

Postoje i programi prekvalifikacija preko 

burze. 

Objašnjeno je već svuda da prava građana štiti 

Ustav i Zakon te se Grad ovakvim 

postupanjem izlaže parnicama i nepotrebnim 

troškovima? 

Proizvoljne izmjene mjere bez stručne analize 

i plana ukazuju na socijalnu neosjetljivost i 

nedostatak razumijevanja građana. 

Ne znam gdje je SDP izgubio svoju socijalnu 

osjetljivost još uz pravničke umove u svojim 

redovima. 

Protivim se Odluci o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći roditeljima odgojiteljima. 

Nemam primjedbi samo želju da se mjera 

omogući novim korisnicima te da se 

postojećim korisnicima omogući poštivanje 

njihovih stečenih prava. 

Dajem podršku vašem nacrtu prijedloga. 

932. 
Jasminka 

Nikolić 
 

Ja sam Jasminka Nikolić majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2016.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

Prihvaća se 

 



grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

933. Jelena Lindrić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 
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ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

934. 
Josipa 

Habulinec 
 

Slažem se da se odluka izglasana na skupštini 

grada Zagreba 9.12.2021 poništi . Odluka je 

štetna za sve korisnike koji su ostvarivali 

prava po jasno definiranim kriterijima (visina 

godina korištenja , broj djece ,dob djece, 

prebivalište) Ne zakonito je donesena izmjena 

jer dvoranu već stečena prava korisnika . 

Medu korisnicima se nalaze I Roditelji djece 

sa posebnim potrebama I Oni neće moći svojoj 

djeci više pružati adekvatnu skrb, time će grad 

Zagreb direktno biti odgovoran za narušavanje 

zdravlja djece .Djeca su zaštićena Ustavom 

RH kao i obitelj kao institucija. Sve 

demografske analize pokazuju na uspješnost 

mjere pa je iz takvih vidljivo porast 

trećerodene djece od 53 posto .Grad Zagreb je 

kao relevantan podatak smio samo uzeti porast 

trečerođenog ni svakog sljedećeg dijeteta a ne 

ukupan broj živorođene djece ,te 2020 godinu 

izuzeti iz svoje analize zbog potresa I 

pandemije što demografi kao stručnjaci 

navode da ta godina nije relevantna . 
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935. 
Josipa 

Ljubičić 
 

Odluka je donošena nezakonito jer se po 

zakonu i ustavu nemože kolektivno riješenje/ 

zaključak ukinuti samo pojedinačno.  

Stečena prava se nemogu ukinuti što su 

dokazali svojim neznanjem zastupnici u 

skupštini, nepoznavajući zakone Republike 

Hrvatske, zakon  o lokalnoj i područnoj 

samoupravi te Ustavom RH. Moja obitelj ima 

5 članova. Suprug je veterinar i ima svakakvo 

radno vrijeme, ja sam po zanimanju kuhar isto 
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bi po restoranima imala svakakvo radno 

vrijeme. Imamo 3 djece od 6 i blizance od 5 

godina. Bake servis nemamo jer su daleko. 

Bili smo primorani uzeti mjeru jer kao   prvo 

nema mjesta u vrtiću a drugo nebi nam imao 

tko podići djecu iz vrtića. Zar je život djece i 

roditelja da se ne vide po cijeli dan, da nemaju 

zajedničkog vremena za uživanje. Čovjeku 

život brzo prođe pa se tek sjeti na kraju života 

koliko se nije posvetio svojoj djeci naručito 

dok su mala. 

936. 
Jurica 

Marjančić 
 

Mjera potiče poboljšanje demografske slike u 

Hrvatskoj. Roditelj sam djece s poteškoćama i 

sama mjera nam je kao obitelji dala sigurnost u 

financijskom smislu obzirom da terapije za 

djecu mjesečno ispadnu popriličan iznos jer 

smo prisiljeni velik dio obavljati privatno. 

Obzirom da se ne radi o jednom djetetu sa 

poteškoćama, ostanak supruge kod kuće i 

vremenski nam je omogućio pružanje bolje 

psihosocijalne podrške djeci putem raznih 

terapija.  

-navedeno pravo se može ukinuti ili smanjiti 

samo pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku a ne Odlukom Skupštine. 

-ustav Republike Hrvatske, kao niti Statut 

Zagreba a ni Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, ne dopuštaju povratno djelovanje 

te je odluka o promjenama na štetu korisnika 

nezakonita. 

-mnogi roditelji u mjeri su samohrani i ona im 

je jedino primanje u kućanstvu, mnogi su 

roditelji djece sa posebnim potrebama ili im je 

mjera omogućila neovisnost o primjerice 

nasilnom partneru. 
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937. 
Karmela 

Markek 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 
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financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

938. 
Karmen 

Kovač Žunić 
 

Ja sam Karmen Kovač Žunić majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2021.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 
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vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

939. Katarina Čor  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

940. 
Katarina 

Hegedić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

941. 
Katarina 

Lacković 
 

Ja sam Katarina Lacković majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2018.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 
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stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

942. 
Katarina 

Lončar 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

Prima se na 

znanje 

 



korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

943. 
Katarina 

Rušnjak 
 

Ja sam  Katarina Rušnjak ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

944. 
Katarina 

Zimaj 
 

Ja sam Katarina Zimaj majka sam petero djece 

i korisnica sam mjere od 2018.godine. Osoba 

sam koja pati od psorijaze i lupusa te sam jako 

stigmatizirana u društvu zbog svoje bolesti kao 

sta sam bila i na svom radnom mjestu. Zbog 

svog koznog oboljenja tesko dobivam 

posao!Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

Prihvaća se 

 



odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

945. 
Kristina 

Kašnar 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 
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Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

946. Kristina Livić  

Ja sam Kristina Livić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine. Mjeru 

sam uzela jer nisam mogla dobiti mjesto u 

vrticu za djecu.U Sv.Klari i danas nedostaje 

vrtica kao i mjesta za djecu koja bi trebala biti 

upisana.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

947. 
Kristina 

Matošević 
 

Majka sam troje djece,status sam uzela 

2017.godine.Smatram da se odluka o ukidanju 

odluke treva stopirati i da nam se vrate nasa 

stecena prava. 

Prihvaća se 

 

948. Lana Liščak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

Prima se na 

znanje 

 



ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



949. 
Leo 

Lovreković 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Prima se na 

znanje 

 



Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

950. 
Leonardo 

Jambrec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

951. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Neustavno ukidanje mjere zbog postupaka 

lokalne vlasti uz podršku SDP-a nema 

opravdanja. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, a 

djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Afirmiram nacrt prijedloga i smatram da je 

Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelje odgojitelje potrebno staviti 

izvan snage. 

Ukidanje stečenih prava postojećih korisnika 

na novčanu pomoć nema zakonskih temelja. 

Prima se na 

znanje 

 

952. Maja Mamić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Prima se na 

znanje 

 



Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

953. Maja Pavlić  

U potpunosti se slažem da se sporna odluka 

izglasana na Skupštini grada Zagreba 9.12 

2021 poništi. Toliko mržnje I ružnih riječi su 

osjetili korisnici I Njihova djeca a nitko ih nije 

zaštitio samo zato što su uzeli nešto što im je 

ponuđeno. Ova sporna odluka je na nezakonit 

način izglasana.Na osnovi prava poslovna 

banka je davala kredite minuse kartice te se 

mjera tretirala kao jedno stalno novčano 

primanje,čime je mjera bila tretirana I šire kao 

dio cjelokupnog pravnog sustava RH. Mjera je 

polučila demografski učinak što analize 

demografa svjedoče a grad Zagreb niti jednog 

stručnjaka nnapodručju demografije nije 

uključio u svoju analizu . 

Prihvaća se 

 



954. Maja Zelčić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Prima se na 

znanje 

 



Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

955. 
Marija 

Andrašek 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

956. Marija Barišić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

957. 
Marija 

Filipović 
 

Ja sam Marija Filipović majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2021.godine. Majka 

sam djeteta koje boluje od autoimune bolesti te 

mu je potrebna cjelodnevna njega i 

paznja.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 



958. 
Marija 

Kanižić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Prima se na 
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Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

959. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Glavno što ću napisati je da gradu Zagrebu 

broj novorođenih do 2019. naspram 2011. 

prikazuje izniman rast, čak 14 posto iznad 

ostalih gradova u RH. 

Porast broja stanovnika uslijed migracija nije 

izravni cilj same mjere i nema dokaza da je 

mjera to prouzročila. 

Koalicija SDP i Možemo tvrdi da mjera nije 

generirala rezultate iako brojke tvrde suprotno 

već sa samim rastom od 30 % trećerođenih 

beba naspram drugih gradova gdje je taj 

postotak možda 2 %. 

Mjera nije trošak jer zamjenjuje i nedostatak 

vrtića za predškolsku djecu.  

Po Planu za predškolsku djecu za sljedeću 

godinu preko 12000 djece je predviđeno da će 

ostati neupisano?  

Kakvi su planovi za smjestiti tu djecu? 

Slažem se s nacrtom prijedloga i smatram da je 

ukidanje prava roditeljima odgojiteljima 

nezakonito. U današnje vrijeme nisu oni dali 

njima nikakvo dodatno pravo na rad i vrtić. 

Pravo na rad na tržištu radne snage je izbor 

svakog roditelja odgojitelja hoće li raditi s 

djecom doma ili će ih pokušati smjestiti u 

institucije u kojima nema mjesta. Znači sami 

grad Zagreb diskriminira djecu jer roditeljima 

u mjeri oduzima pravo na stečenu financijsku 

potporu, a ne daje im sigurno mjesto u vrtiću 

da roditelji mogu dobiti siguran posao da 

zarade za svoju obitelj. 

Prihvaća se 

 

960. 
Marija 

Roviščanec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 
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banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

961. 
Marija Špišić 

Petric 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

Prima se na 

znanje 

 



mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

962. 
Marija 

Treščec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 
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korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

963. 
Marijan 

Rušnjak 
 

Ja sam  Marijan Rušnjak ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

 

964. Marijo Kulišić  

pojedinačnomodlukom(Rješenje/Zaključak) 

nadležnogtijelasvakompojedinomkorisniku 

priznatojepravoutrajanjuivisini,tena 

stečenopravonemožeinesmijeutjecati 

kasnijaizmjenai/ilidopunaOdluke 

-UstavRHnedopuštapovratnodjelovanje, 

kaoniZakonolokalnojipodručnoj 

samoupravi,nitiStatutGradaZagreba 

-Pravosemožeukinutiilismanjitisamo 

pojedinačnimaktimapremasvakomkorisniku, 

aneOdlukomSkupštine 

-dokjeuRHbrojtrećerođenihivišeupadu, 

zahvaljujućipopulacijskojpoliticiimjeri 

roditeljodgojitelj,tebrojkeuZagrebupokazuju 

rast 

Argumenti za gradnju vrtića je neodrživ jer 

samo ishođenje dokumentacije će uzeti 

vrijeme koje nema moza djecu čije roditelji 

idu na tržište rada a ta ista djeca u vrtić koji ih 

mora primiti jer su po kriterijima ispred 

mnogih koji nisu ni sada primljeni u vrtiće. 

Prima se na 

znanje 

 

965. Marina Kuntić  

Ja sam Marina Kuntić majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 

2016.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

Prihvaća se 

 



prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

966. 
Marinela 

Bogatić 
 

Na statusu sam roditelja odgajatelja od 2016g. 

Zahvaljujuci statusu uspjela sam smoci snage i 

pobjeci od nasilnog supruga koji je terorizirao 

mene i djecu. Trenutno sam samohrana majka 

4 djece. Nisam prebacivala status na 4 djete 

zbog dugorocnosti mjere i po ovome sta se 

desava ja cu ostati bez primanja jer mi djete na 

kojem je status ima 8 g. A najmlađe nemoze u 

vrtic jer ga nema i nisam zaposlena. A nemam 

nikoga da pricuva dok radim. Znaci ja i moja 

djeca smo sustavno nezasticeni i baceni na 

prosjacki štap. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

 

967. Mario Krok  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

Prima se na 

znanje 

 



ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



968. Marko Malkoč  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  
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Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

969. 
Marko 

Saratlija 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

970. 
Martina 

Lisičak 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

971. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografska analiza pokazuje priličan 

pozitivni pomak. Stručnih opravdanja za 

ukidanje mjere nema. 

Podržavam  nacrt prijedloga akta da se stečena 

prava postojećih korisnika ispoštuju te u cilju 

jačanja demografije da se mjera modificira i 

nastavi za nove korisnike. 

Prihvaća se 

 

972. 
Mateja 

Malkoč 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 
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Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

973. 
Matija 

Mamuča 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 
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banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

974. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

 

Načelno smatram da je nepravedno ukidanje 

stečenih prava postojećih korisnika mjere 

roditelj odgojitelj te da taj potez vuče 

dalekosežne posljedice. 

Prihvaća se 

 



Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

stavljanjem izvan snage neustavne Odluke o 

izmjeni Odluke o  novčanoj pomoći roditelja 

odgojitelja 

975. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

 

Korisnik sam pronatalitetne mjere roditelj 

odgojitelj i imam troje djece od čega je jedno 

još predškolske dobi, a dvoje malo starijih su u 

osnovnoj školi. Dobila sam otkaz za vrijeme 

trudnoće i ova mjera je bila spas za našu malu 

obitelj. 

Predstavljene u javnost su činjenice da je 

mjera izrazito uspješna od strane znanstvenika 

već sa samim rastom od 30 posto trećerođenih 

beba dok u drugim gradovima jedva dosegne 2 

posto. 

Dok cijela Hrvatska sve više osjeća posljedice 

niskog broja novorođenih koji u promatranom 

razdoblju pada na svega 70% - 80% početne 

vrijednosti, uključujući i pad prvorođenih u 

Gradu Zagrebu na 85%, broj treće i više 

rođenih u Zagrebu raste na čak 145,5% i 

omogućuje da ukupni broj rođenih u Zagrebu 

bude za 10 postotnih poena iznad svih gradova 

u Hrvatskoj. 

U medijima je plasirana informacija  da se 

izgradnja vrtića financira iz Nacionalnog plana 

za oporavak, ali svejedno treba vrtićima 

plaćati razne rashode i osoblje te zaposliti 

educirane odgojitelje kojih je manjak. 

Grad Zagreb subvencionira svako predškolsko 

dijete u vrtiću u prosjeku oko 2200 kn po 

djetetu ukoliko se ubroje i svi rashodi vrtića 

zadanoj sumi te s povećanjima cijena za 

energente vjerojatno je i više. 

Za iduću godinu predviđen je upis 74,64% 

djece predškolske dobi. Predviđa se i da će 

ostati neupisano 12 170 djece. 

S obzirom da sva djeca imaju pravo na 

predškolu tamo se uključuju i u proces 

socijalizacije s vršnjacima osim što to 

odrađuju u igri vani s djecom. 

Većina stručnih autora smatra da razlike u 

kognitivnom razvoju između djece iz vrtića i 

one koja ne idu vrtić nisu trajne. Ustvari da 

druga djeca sustignu vrtićku djecu čim i sama 

krenu u predškolu ili školu te na temelju toga, 

da rano djetinjstvo nije kritično razdoblje za 

stimulaciju intelektualnog razvoja (npr. 

Clarke-Stewart 1989.;Magnuson 2004.) 
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Sustav je potkapacitiran u velikoj mjeri i ne 

može prihvatiti niti svu djecu predškolske dobi 

koja nisu dio mjere roditelj odgojitelj. 

Što se tiče povratka korisnika mjere na tržište 

rada, lakše je zaposliti osobu koja ima veću 

djecu. 

Element koju lokalna vlast gura je da roditelji 

odgojitelji nisu sposobni samostalno rasuđivati 

i donositi odluke o svojoj karijeri te da im je 

oduzeto pravo na rad. To je bio izbor i 

smatram da je i sami majčinski rad ovime 

vrednovan rad te bio je poticaj mnogima za još 

djece. 

Ima li grad neki realni okvirni plan izgradnje 

potrebnog broja dječjih vrtića? 

S napomenom je li uzeto u obzir da ako 

gledamo smještajne kapacitete postojećih 

vrtića, treba izgraditi desetke novih vrtića. 

Sami nedostatak vrtićkih mjesta ustvari čini 

grad Zagreb po tome odgovornim za 

oduzimanje prava na vrtić. 

Definirano je već i po medijima te po 

mišljenjima pravnih stručnjaka da prava 

građana štiti Ustav i Zakon te se Grad ovakvim 

postupanjem izlaže sudskim procesima i 

nepotrebnom gubitku sredstava grada Zagreba. 

Ukidanjem mjere nema uštede osim na način 

da se nekoliko tisuća predškolske djece 

izvorno iz mjere ne prime u sustav 

predškolskog odgoja i ne subvencionira im se 

mjesto u vrtiću. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta da se 

zakonski poštuju stečena prava roditelja 

odgojitelja. 

976. Mirela Pešić  

Ja sam Mirela Pešić majka sam petero djece i 

korisnica sam mjere od 2021.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

Prihvaća se 

 



sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

977. 
Mirjana 

Antolović 
 

Ja sam Mirjana Antolović majka sam petero 

djece i korisnica sam mjere od 

2021.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

978. 
Mirjana 

Hadžić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 
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da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

979. 
Miroslav 

Petrić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 
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izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

980. 
Monika 

Benetta 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 
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usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

981. 
Monika 

Knežević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

982. Natalija Bešlic  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 
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ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

983. Nenad Šantek  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

Prima se na 

znanje 

 



poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

984. Nikica Pavelić  

Ja sam  Nikica Pavelić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

 

985. 
Nikolina 

Novak 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 
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je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

986. Nikolina Pajač  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

987. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografi nisu izradili analizu demografske 

mjere koja je bila podloga za izmjenu Odluke 

te tako nema stručnog opravdanja za ukidanje 

mjere i kršenje zakona. 

Pohvaljujem inicijativu i dajem podršku nacrtu 

prijedloga akta. 

Po mišljenjima pravnih stručnjaka Zakon o 

lokalnoj i područnoj samoupravi ne dopušta 

povratno djelovanje. Smatram da se mjera 

treba revidirati i nastaviti za nove korisnike te 

da se poštuju dogovorena stečena prava 

postojećih korisnika bez obzira tko je na vlasti. 

Prihvaća se 

 

988. Paulina Palić  

U potpunosti se slažem sa poništenjem odluke 

Skupštine koja je izglasana 9.12.2021 godine 

Obitelj kao institucija je pod posebnom 

zaštitom Ustava RH kao I sama djeca ,ova 

sporna odluka koja je izglasana na nezakonit 

način jer u Hrvatskom zakonu nije dozvoljeno 

povratno djelovanje akata će ugroziti veliki dio 

građana grada Zagreba u egzistencijalnom 

smislu.Grad Zagreb nije napravio ni jednu 

analizu temeljenu na analizi stručnjaka ,dok 

svi demografi svjedoče o uspješnosti mjere 

(prof Pokos navodi povećanje od 53posto 

trečerođenog I Svakog sljedećeg dijeteta). U 

vrijeme kada je demografski slom Hrvatske 

prikazan u popisu stanovništva grad Zagreb 

demografsku mjeru koja je uspješna gasi. 

Prihvaća se 

 

989. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Stopiranje demografske mjere nema afirmaciju 

demografa niti opravdane razloge za 

narušivanje prava postojećih korisnika na 

nezakonit način. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta. 

Mjera se treba revidirati i nastaviti za nove 

korisnike te ne dirati dogovorena stečena prava 

postojećih korisnika. 

Prihvaća se 

 

990. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ukidanje mjere zbog postupaka lokalne vlasti 

uz podršku SDP-a surovo gura većinu obitelji 

roditelja odgojitelja u državni sustav socijalne 

skrbi.  

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, a 

djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Podržavam nacrt prijedloga i smatram da je 

Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelje odgojitelje potrebno staviti 

izvan snage. 
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Nasilno ukidanje bez detaljne analize od strane 

demografskih stručnjaka u dokazanoj 

demografskoj krizi te pokušaj ukidanja 

stečenih prava može samo voditi do visokih 

sudskih troškova. 

Potrebno je i revidiranje mjere i omogućivanje 

prijava novih korisnika. 

991. Petra Cvitanić  

Vraćanje stečenih prava i stavljanje izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja 

Status roditelj odgojitelj koristim od 

2016.godine.Zahvaljujuci mjeri i u uvjerenju 

kako su to moja stečena prava 2019.sam rodila 

svoju četvrtu bebu. 

Ne slažem se sa novim izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoci za roditelje odgojitelje jer 

nije bila napravljena nikakva stručna dubinska 

analiza.Prema podacima ureda za Demografiju 

Grada Zagreba čak 53% korisnika mjere se i 

nakon ulaska u mjeru odlučilo na jos 

jedno,dvoje..djece.Ja sam također bila među 

tom statistikom jer mi je mjera uvelike 

olakšala odluku o jos jednom djetetu.U ovoj 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti demografsku mjeru koja je polučila 

rezultate.To je zaista 

nehumano,nepošteno,neodgovorno i 

nezakonito djelovanje. 

Prihvaća se 

 

992. Petra Đuđa  

Podupirem mjeru roditelj odgojitelj,imam 19 

godina i nisam roditelj.Smatram da je ova 

mjera mnogim roditeljima donijela sigurnost i 

poticaj da se mogu odlučiti na dijete više.U 

trenutnoj situaciji kakvoj živimo je stvarno 

teško što se tiče financija i vrtiča,ova mjera je 

bila jedinstvena prilika da se roditelji ne boje 

imati više djece s tim da se ne brinu da li će 

uspjeti svojoj djeci naći mjesto u vrtiču.Mislim 

da je mjera roditelj odgojitelj nešto najbolje 

osmišljeno i učinkovito. 

Mjera roditelj se ne bi smjela nikako ukinuti ili 

bilo što mjenjati što se tiče te mjere.Svaka 

promjena ili ukidanje je zadiranje u stečena 

prava.Trebala bi ostati kako je bilo i do sada,s 

time da se i dalje mogu prijavljivati novi 

korisnici. 

Prihvaća se 

 

993. Petra Štruklec   

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 
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usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

994. Rasima Boras  

Majka sam 4 djece,uzela sam status 

2016.godine radi nemogucnosti uskladivanja 

posla i djecjih obaveza.Smatram da se odluka 

o ukidanju treba stopirat i da nam se vrate nasa 

prava. 

Prihvaća se 

 

995. Renata Radoš  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 
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korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

996. 
Robert 

Treščec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

997. 
Robertina 

Bukvić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

998. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Mjerom je bio stimuliran broj rađanja treće i 

više rođene djece. 

Svi građani grada Zagreba su se mogli prijaviti 

ukoliko su željeli/mogli ispuniti uvjete što ju 

ne čini diskriminatornom već poticajnom s 

demografskim ciljem. 

 Rezultat je skoro 30 posto više trećerođene 

djece te porast ukupnog broja novorođenih za 

14 posto iznad ostalih gradova. Demograf je 

izjavio da jedino Zagreb je imao porast rođene 

djece od 2015. do 2019. godine dok je smanjen 

broj brakova radi utjecaja pandemije u 2020. i 

2021. utjecao na smanjenje broja, a što bi bilo 

da nije bilo mjere? 

Inače ako je mjera demografska, uspješnost 

ocjenjuju demografi, a ne političari? 

Da bi se ravnopravnije raspodijelili novci za 

djecu Zagreba predlažem da se svakoj majci 

ponudi opcija da dobije subvenciju vrtića koju 
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inače grad isplaćuje i odluči hoće li dijete 

upisati u vrtić, biti s njim doma ili plaćati neku 

tetu čuvalicu u smjeru podizanja platežne moći 

umirovljenika koji često preuzimaju takve 

poslove. 

Gledajući projekcije po internetu smatram da 

ima puno više djece predškolske dobi nego što 

ima izgrađenih vrtića i educiranog osoblja za 

njih 

što čini Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj 

pomoći roditeljima odgojiteljima 

neosnovanom, ne pridržava se pravomoćnosti 

stečenih prava putem rješenja/zaključka te 

zadire u temeljna ustavna prava. 

Važan je problem nedostatka kvalificiranih 

odgojitelja i hoće li učitelji razredne nastave se 

htjeti prekvalificirati u odgojitelje. To je isto 

proces koji traje. 

Činjenica da nema dovoljno mjesta u 

predškolskim ustanovama  stav lokalne vlasti o 

socijalizaciji u vrtiću čini neostvarivim za 

većinu. 

Socijalizaciju nadoknađuju u predškoli ako 

uopće imaju potrebu za time jer ta djeca ne 

žive doma zatvoreni već izlaze i druže se s 

djecom iz vrtića pod nadzorom svojih roditelja 

koji je kvalitetniji od  jedne tete  na 20+ djece. 

Postoje i studije da djeca koja nisu išla u vrtić 

sve nadoknade kroz predškolu i prve razrede 

škole. Sami naziv vrtić je odavno izgubio 

atribut kvalitetan samim preopterećenjem 

sustava. 

Trebaju nam političari koji slušaju struku, a ne 

da provode svoje ideologije i rezove na 

socijalno najosjetljivijoj kategoriji da bi 

preusmjerili novce za većinom stranačke 

potrebe i mogući nepotizam? 

U Hrvatskoj živi deset posto manje stanovnika 

nego 2011. godine. Sve je manje mladih, a sve 

više starijih stanovnika. Da postoje ovakve 

demografske mjere i da su stabilne, a ne 

ovisne o političarima broj rođene djece bi 

puno brže rastao. Pogledajte Estoniju, 

Mađarsku, Ukrajinu i sl. kako funkcioniraju.  

Šta se radi s ostalih 97 posto proračuna? 

Koju važnost imaju promotivne sadnje drveća, 

daleka putovanja, sudjelovanja na 

konferencijama, ogromne plaće, najam 

luksuznih automobila naspram djece? 

Zašto se ne ostvari suradnja s premijerom i 

kreira ta ista mjera na državnoj razini? 



Zašto se ne povuku financije iz EU fondova? 

Izjave nekih političara idu u smjeru 

omalovažavanja majčinskog rada što ova 

mjera vrednuje te potiču online nasilje prema 

obiteljima s više djece te tko zna što trenutno 

ta djeca doživljavaju od druge djece. 

 

Podržavam roditelje odgojitelje i njihovu djecu 

te nacrt prijedloga akta. 

999. 
Sandra 

Veselovac 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

Prima se na 

znanje 

 



razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1000. Sanja Juričić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 
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odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1001. 
Sanja 

Pavković 
 

Ja sam Sanja Pavković majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2017.gododg.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5% gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

 

1002. Seila Bosnić  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom skupštine. 
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Odluka o izmjenama je nezakonita I narušava 

osobni odabir I odluku prilikom pristanka 

koroštenja ponuđenog statusa od strane grada 

Zagreba. 

Svatko ponaosob je odabrao izaći sa burze 

rada I time je preuzeo odgovornost istoga. 

Mjesta u vrtićima su ograničena I ne realna je 

mogućnost upisa djece u predškolsko 

obrazovanje. 

Nepravedno manošenje štete mnogobrojnim 

obiteljima ukidanjem mjere korisnicima čija 

djeca pune 7.godinu. 

1003. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Smatram da se prava roditelja odgojitelja 

moraju poštovati te da imaju pravo se boriti za 

obećano i dogovoreno od Grada kao 

institucije. 

Uvedeno peterostruko umanjivanje naknade je 

ustvari gotov čin istjerivanja ljudi iz mjere, a 

da ne pričamo o ukidanju naknade za korisnike 

s djetetom starijim od 7 godina. 

Pokušaj forsirane nezakonite izmjene 

pravomoćnih stečenih prava na štetu korisnika 

je nepotreban i ishitren čin koji vodi do 

ugrožavanja dječje egzistencije i stvaranja 

socijalnih slučajeva. 

Uvjerena sam da mjera nije diskriminatorna jer 

je stvorena s određenim ciljem prevencije 

pobačaja trećeg djeteta i poticanja nataliteta te 

morali su  svi ispuniti zadane uvjete od grada 

Zagreba. 

Ima striktno demografsku ulogu te olakšava 

gradu i rješavanje problema vrtića.  

Znači u pet godina mjera je koštala oko 1,8 

milijardi kuna te pokrivala financijski oko 

40000 osoba, od toga 20000 i više djece. 

Ovaj naprasni potez je napravljen bez vizije 

svih mogućih posljedica. 

Po procjeni u gradu Zagrebu ima oko 50000 

predškolske djece bez ubrojenih beba rođenih 

u 2021. godini. 

Koliko je vrtića i osoblja potrebno za toliki 

broj djece?  

Sigurno puno više od broja postojećih vrtića u 

koje je još ove godine ostalo neupisane djece 

zaposlenih roditelja. 

Ustvari lokalna vlast baca roditelje odgojitelje 

na socijalu. 

Te žene su računale na sigurnost te naknade 

kad su se upustile u rađanje više djece. 

Tko će zaposliti majke s troje, četvero i više 

predškolske djece? 
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Koliki će grad imati trošak tužbi? 

Gdje nam je plan i analiza demografije od 

strane više demografa? 

 Rezultat o kojem se govorilo je skoro 30 

posto više trećerođene djece.  

Izgradnja vrtića se vrši iz sredstava EU 

fondova ,a koliki je stvarni trošak subvencije 

Grada po djetetu u vrtiću s obuhvaćenim 

troškovima osoblja  i ostalih rashoda vrtića? 

 Gledajući da je nemoguće do svibnja 2022. 

izgraditi vrtiće koji bi po predloženim 

izmjenama bili potrebni za svu vrtićku djecu iz 

mjere Roditelj odgojitelj  

smatram da Odluka o izmjeni Odluke nije u 

skladu s onim što želi postići. 

 Obzirom da lokalna vlast nema mogućnosti za 

izgraditi potrebne vrtiće u potrebno vrijeme 

argument o socijalizaciji u vrtiću čini se 

redundantnim za većinu. 

Socijalizaciju djeca  ukoliko trebaju imaju i u 

obveznoj predškoli te u svakodnevnom životu. 

Trenutno 17 od 60 postojećih vrtića  pokušava 

zaposliti jednog ili više odgojitelja. 

Roditelji, većinom žene su punoljetne osobe 

koje su prihvatile ponuđenu mjeru s 

očekivanjem da će se Grad držati svog dijela 

dogovora. 

Podržavam roditelje odgojitelje i njihovu djecu 

te nacrt prijedloga akta. 

1004. 
Siniša 

Keleminović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1005. 
Slađana 

Grubišić 
 

Nemam primjedbi na načelne primjedbe i 

prijedloge samo bih dodala da sam ja kao i 

većina majki i očeva dala otkaz na radno 

mjesto , ispisala dijete iz vrtića kako bi stekla 

pravo na mjeru roditelj odgojitelj i digla kredit 

i druga financijska sredstava jer sam vjerovala 

u ta stečena prava i osječala sam sigurnost na 

15 godina koja su nam obečana. Da sam ostala 

u radnom odnosu ne bih  ulazila u kredit (jer s 

poslom nikada nisi siguran) i dovela svoju 

obitelj u ovu kriznu situaciju. 

Prihvaća se 

1006. 
Slaven 

Zidrum 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 



bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1007. 
Snježana 

Blažić 
 

Ja sam Snježana Blažić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2016.godine,te sam 

roditelj dvoje djece s posebnim potrebama koji 

iziskuju moju cjelodnevnu skrb i paznju.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1008. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Negativni aspekt zaustavljanja mjere će 

pokazati dugotrajne posljedice jer ljudi neće 

imati povjerenja u nove demografske  mjere te 

u zakonitost određenih aktova jer protuustavno 

je povratno djelovanje. 

Podržavam nacrt prijedloga akta. 

Mjera se treba revidirati i nastaviti za nove 

korisnike te ne dirati dogovorena stečena prava 

postojećih korisnika. 

Prihvaća se 

1009. 
Snježana 

Špelić 
 

Negativni aspekt zaustavljanja mjere će 

pokazati dugotrajne posljedice jer ljudi neće 

imati povjerenja u nove demografske  mjere te 

u zakonitost određenih aktova jer protuustavno 

je povratno djelovanje. 

Podržavam nacrt prijedloga akta. 

Mjera se treba revidirati i nastaviti za nove 

korisnike te ne dirati dogovorena stečena prava 

postojećih korisnika. 

Prihvaća se 

1010. Stana Renić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

Prihvaća se 



državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1011. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Svjestan sam negativnih situacija u kojoj se 

znaju zateći višečlane obitelji. Naročito loše 

situacije na tržištu rada. Ova demografska 

mjera je bila dobrodošla mnogim obiteljima i 

potaknula ih na više djece. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

te smatram da se mjera treba modificirati i 

ponuditi i za nove korisnike naročito gledajući 

demografske procjene nakon zadnjeg popisa 

stanovništva. 

Amaterske procjene koje su dane kao razlog 

ukidanja ne smatram validnim. 

Prihvaća se 

1012. 
Stjepan 

Sokolski 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

Prima se na 

znanje 

 



odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1013. 
Sultan Pajazit 

Nebi 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 
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Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1014. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Načelno smatram da je nepravedno ukidanje 

stečenih prava postojećih korisnika mjere 

roditelj odgojitelj te da taj potez vuče 

dalekosežne posljedice. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

ukidanjem nezakonite Odluke o izmjeni 

Odluke o  novčanoj pomoći roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

1015. 
Suzana 

Brnadić 
 

Ja sam Suzana Brnadić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2019.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

Prihvaća se 



ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1016. 
Štefica 

Štruklec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 
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retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1017. 
Tajana Amšel 

Zelenika 
 

Ovo je na žalost bila jedina demografska mjera 

u kojoj je u Zagrebu bilo i do 30 % više 

rađanja trećeg djeteta u obitelji. Ušteda koja će 

se postići ukidanjem ove mjere je vrlo mala, 

jer u uštedama nisu prikazani troškovi 

smještaja djece u vrtiće čija je ekonomska 

cijena daleko veća od one koju plaća roditelj 

uz sve ostale popratne troškove (povećanje 

broja grupa, osoblja itd). Nasuprot tome jedina 

prava demografska mjera biva ukinuta čime 

sadašnja gradska vlast pokazuje potpunu 

neosjetljivost i nebrigu za demografiju. Ova 

odluka kao i rezanje naknada za rođenje djece 

je, želim vjerovati, posljedica nerazumjevanja 

i nesnalaženja nove gradske vlasti jer se bojim 

i pomisliti da je to  ideologija koja želi negirati 

važnost obitelji i djece.  

Prima se na 

znanje 

 

1018. Tea Mlinarić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 
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banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1019. Todor Mitić  

Podržavam akt u cijelosti. Suludo je optuživati 

roditelje odgojitelje da žive na gradskom 

proračunu jer njihov trošak je identičan za 

grad u slučaju da imaju i petoro djece kao onih 

Prihvaća se 



koji upišu dvoje djece u vrtić. Ukoliko upišu 

troje djece u vrtić to građane Zagreba puno 

više košta nego bilo koji roditelj odgojitelj. 

Pametnom dosta. 

1020. 
Tomislav 

Bukvić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 
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Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1021. 
Tomislav 

Kašnar 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 



predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1022. 
Tomislav 

Kožinec 
 

U potpunosti se slažem da se odluka izglasana 

9.prosinca 2021 poništi. 

Mnoge obitelji su planirale svoj obiteljski 

život utemeljen na sigurnošću I Trajnošću ove 

mjere. Pojedini korisnici su podizali kredite 

baš na račun ove mjere ,gdje su pojedine 

banke vidjele I prepoznale zakonsku osnovu za 

kreditnu sposobnost .Ne dopustivo je da nova 

vlast retroaktivno dira stečena prava upravnog 

akta ako znamo da ali zakonima RH nije 

dozvoljeno retroaktivno djelovanje upravnih 

akata a to niti ne dozvoljava Statut grada 

Zagreba . Djeca su Ustavom posebno zaštićena 

kao I Obitelji . Sve demografske analize 

nezavisnih stručnjaka govore u prilog 

uspješnosti mjere. 

Prihvaća se 

1023. 
Tomislav 

Marek 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Prima se na 

znanje 

 



Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1024. 
Tomislava 

Balešević 
 

Ja sam Tomislava Balešević majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 

2021.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

Prima se na 

znanje 

 



majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1025. 
Valentina 

Pušić 
 

Poštovani, slažem se sa ovim prijedlogom, 

stavljam naglasak na rečenu uštedu od 265mil 

kn koja bi se trebala pretočiti u vrtiće za istu 

djecu koju sada roditelji čuvaju kod kuće i na 

ublaživačke mjere koje bi dosle do pozamašne 

cifre, jer npr, Roditelj nije pristao biti doma sa 

1000kn pomoći pa cak i bez njih, a primorani 

su na to, jer npr. mojih 2 djece vise nemaju 

mjesto u vrtiću koje su imali, a i 3. je doslo u 

vrtičku dob za koje ova mjera brani pohađanje 

istog, za razliku djece od 3-6g što je samo po 

sebi diskriminatorno, pa čak i ako roditelji radi 

toga žele izaći iz mjere i zaposliti se, u vrtiću i 

jaslicama nema mjesta za njihovu djecu.  

Stoga, apeliram na gradske vlasti da podrže 

ovaj prijedlog i povuku svoj do 1.5.2022.g. 

Hvala 

S obzirom na željenu uštedu, predlažem da se 

namjeravana ušteda traži od države u obliku 

sufinanciranja statusa RO, a u svrhu podizanja 

nataliteta, koji bi se tako mogao proširiti po 

svim gradovima u RH kao jednu od mjera 

demografske obnove koja daje brze rezultate 

(u samo 5g, rođeno je 30 posto vise 3. i svakog 

slijedeceg djeteta, tj 65posto vise 5og djeteta, 

ključnog u našoj demografiji po prof. 

demografu Akrapu). 

Prihvaća se 

1026. 

Veljko 

Augustin 

Vuković 

 

Podržavam mjeru. Prihvaća se 

1027. Vesna Doko  

Ja sam Vesna Doko ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

Prihvaća se 



svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

1028. 
Viktorija 

Adamić 
 

Ja sam Viktorija Adamić majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 2021.godine. 

Majka sam djeteta s poteskocama u razvoju,te 

sam zaista zbog ove ideološke politike 

zabrinuta za svoju buducnost koja je trebala 

biti sigurna dogovoreno odredeno vrijeme 

.Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1029. 
Viktorija 

Marić 
 

Ja sam Viktorija Marić majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 2019.godine.  

Prije nego sto sam uzela mjeru bila sam 

zaposlena Majka sam djeteta s posebnim 

potrebama,te sam zaista zbog ove ideološke 

politike zabrinuta za svoju buducnost koja je 

trebala biti sigurna dogovoreno odredeno 

vrijeme .Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

Prihvaća se 



grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1030. Višnja Cvetko  

Ja sam Višnja Cvetko majka sam cetvero djece 

i korisnica sam mjere od 2019.godine.  Prije 

nego sto sam uzela mjeru bila sam zaposlena 

Majka sam djeteta s posebnim potrebama,te 

sam zaista zbog ove ideološke politike 

zabrinuta za svoju buducnost koja je trebala 

biti sigurna dogovoreno odredeno vrijeme 

.Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci. Ogorčena sam,ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1031. 
Zdenka 

Pejazić 
 

Ja sam Zdenka Pejazić majka sam cetvero 

djece i korisnica sam mjere od 2019.godine.  

Prije nego sto sam uzela mjeru bila sam 

zaposlena Majka sam djeteta s posebnim 

potrebama,te sam zaista zbog ove ideološke 

politike zabrinuta za svoju buducnost koja je 

trebala biti sigurna dogovoreno odredeno 

Prihvaća se 



vrijeme .Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

1032. Željka Mandić  

Majka sam 5 djece,status sam uzela jer sam 

dugo radila u kaficu i nisam se mogla posvetiti 

svojoj djeci.Muz radi 0-24 h i nemamo nikoga 

tko bi nam pomogao oko djece.Smatram da se 

odluka o ukidanju treva stopirati i da nam se 

vrate nasa stecena prava. 

Prihvaća se 

1033. Zoran Brnadić  

Ja sam Zoran Brnadić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1034. 
Zoran 

Cvitanić 
 

Stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja 

Supruga koristi mjeru roditelj odgojitelj od 

2016.godine.Nakon 18 godina neprekidnog 

radnog staža,dala je otkaz,ispisali smo djecu iz 

vrtića i apliciraa za mjeru.Za vrijeme trajanja 

mjere 2019.godine smo dobili četvrto dijete(na 

koje se vjerujem nebi mogli odlučiti da nema 

Prihvaća se 



ove mjere).Točkama odluke jasno su 

postavljeni uvjeti(pogotovo rok i iznos 

mjesecne naknade),na osnovu čega je došlo do 

razumne osnove(legitimnih očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema toj 

odluci.Pojedinačnom odlukom(Rješenjem ili 

Zaključkom) nadležnog tijela svakom 

pojedinom korisniku priznato je pravo u 

trajanju i visini naknade te se na stečeno pravo 

nemože i nesmije utjecati kasnija izmjena 

i/ili.nadopuna Odluke.Odluka o izmjenama je 

nezakonita i neustavna.Mnoge obitelji su si 

prema ovoj mjeri planirale 

budučnost,ohrabrujući se na jos jedno ili više 

djecešto je u svakom slučaju i smisao 

demografske mjere,te je apsolutno 

suludo,neshvatljivo i nepromišljeno u ovakvoj 

situaciji u Hrvatskoj ukidati nešto sto se zove 

demografska mjere i koja je kao takva 

pokazala dobre rezultate(kao što i sami 

demografi tvrde). 

1035. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Postupci lokalne vlasti uz podršku SDP-a 

učinili su nesrazmjernu štetu ukidanjem mjere 

i nepoštivanjem prava postojećih korisnika. 

U svjetlu dokaza putem popisa stanovništva 

može se uvidjeti izumiranje hrvatske nacije. 

Unatoč negativnim prognozama demografa i 

dokazanom pozitivnom prirastu putem mjere 

ukinuli su stabilnu mjeru nezakonitim 

djelovanjem. 

Podržavam nacrt prijedloga i smatram da je 

Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelje odgojitelje potrebno staviti 

izvan snage. 

Prihvaća se 

1036. Željka Pavelić  

Ja sam Željka Pavelić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2016.godine,majka 

sam djeteta koje ima poteskoce i redovito 

pohađa Suvag.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci. Ogorčena 

sam,ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

Prihvaća se 



ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1037. Sandra Lončar  

Status roditelja odgajatelja. Na mjeri sam od 

2016g. Mjera mi je na 4 djetetu koje ima 9 g a 

imam i curicu koja puni 4g. U kvartu nema 

mjesta u vrticu i nemam nikoga da je cuva dok 

ja idem raditi. S obzirom na dugorocnost mjere 

nisam prebacivala na najmlađe djete. Po ovom 

novom ja ostajem bez ikakvih primanja. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1038. Nada Vuljar  

Mjeru  roditelj  odgojitelj  treba  zadržati  ali  i  

nužno  izmijeniti  , barem  u  dijelu  trajanja  

mjere- nikako  duže  od  7.  godine  djeteta. A  

trenutna  tzv.  Gradska  vlast  svakakp  treba  

poraditi  na  svom  načinu  komuniciranja  sa  

tim  nesretnim  ljudima, jer  su  prebezobrazni  

i  prebahati . 

Prima se na 

znanje 

 

1039. Stjepan Vuljar  

Mjera  svakako  treba  ostati , barem  još  neko  

vrijeme. Treba  ju  revidirati  i  skratiti  do  7. 

godine  života  djeteta. A  gradska  vlast  bi  

trebala  malo  birati  način  kako  se  obraća  

tim  dosadašnjim   korisnicima  mjere, jer  

ovako  bezobrazno  i  bahato  ponašanje  nije  

u  redu. 

Prima se na 

znanje 

 

1040. 
Nikola 

Topolovec 
 

Mjeru  svakako  treba  zadržati  ali  i  revidirati 

i  skratiti  do  7.  godine  života  djeteta. Vrlo  

je  ružno  čuti  i  vidjeti  kako  se  trenutna  

gradska  vlast  „igra“  sa  sudbinama  tih  

nekoliko  tisuća  stanovnika  (  i  svakako  

glasača!!!!!- proći  će  i  ove  4  godine  - AKO  

ĆE  IZDRAŽATI  TOLIKO )!!!!! 

Prima se na 

znanje 

 

1041. 
Smiljana 

Topolovec 
 

Smatram  da  bi  mjeru  trebalo  zadržati  ali  i 

revidirati .  Nikako  se  ne  slažem  sa  

načinom  ophođenja sa  korisnicima  mjere  i  

sa  stavljanjem  tih  ljudi  pred  gotov  čin. 

Prima se na 

znanje 

 

1042. 
Drago 

Topolovec 
 

Smatram  da  je  mjera  roditelj – odgojitelj  u  

suštini  dobro  zamišljena  ali  isto  tako  

trebala  bi  se  revidirati , budući  da  nema  

Prima se na 

znanje 

 



novaca  i  da  su  mnogi  zloupotrijebili  ovu  

mjeru. 

1043. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Slažem se s prijedlogom o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 29/21). 

Supruga je korisnica mjere roditelj odgojitelj 

od 7. mjeseca prošle godine, kada nam je 

najmlađe dijete navršilo 6 mjeseci. Željeli smo 

još jedno dijete, ali se ne bi odlučili na njega 

da nismo računali na mjeru. 

Plan je bio koristiti mjeru do treće ili četvrte 

godine života najmlađeg djeteta. Djetetu prije 

3 godine nije mjesto u ustanovi, dvije 

odgojiteljice na njih 30, presvlačenje pelena, 

hranjenje. Prošli smo tu situaciju sa prvo dvoje 

djece i bilo je jako stresno, bolno i teško! Patio 

nam je privatan život, naš odnos, odnos s 

djecom, a i posao. 

Supruga je sad željela ostati kod kuće, biti uz 

najmlađe u periodu kad mu je najpotrebnija, i 

u isto vrijeme pomoći starijoj djeci u školskim 

počecima. (Obzirom na trenutnu situaciju sa 

coronom i samoizolacijama u školi, uz dvoje 

školske djece nižih razreda, da ovu i prošlu 

godinu ona nije bila kod kuće ne znam kako bi 

se snašli, tko bi ih čuvao i radio sa njima 

online nastavu.) 

Mjera roditelj odgojitelj je bila riješenje da 

nam finacije ne pate, jer samo porodiljna 

naknada od 2.300 kn (nakon prve godine) je 

smiješna. 

Uz pomoć APN kredita smo kupili prvu 

nekretninu, stan u kom živimo, ova mjera je 

također ponuđena da pomogne mladima i 

nismo vidjeli sramotu i problem u tome da ju 

iskoristimo. 

Začudili smo se kad smo uoči izbora spoznali 

da toliko ljudi i oporba ne podržava mjeru i da 

postoji šansa da se mjera zaustavi. Sve to 

izazvalo nam je nepotreban stres uz tek rođeno 

dijete, da li ćemo stići predati zahtjev i da li ga 

uopće predati, da li dati otkaz?! 

Supruga je na kraju mjeru uzela nakon javne 

izjave gradonačelnika T. Tomaševića da se 

korisnicima koji su mjeru ostvarili prava neće 

mijenjati i ukidati, dao je i rok do 4.9.2021. da 

roditelji predaju zahtjeve.  

Prihvaća se 



Supruga ne bi dala otkaz na sigurnom i dobro 

plaćenom radnom mjestu da smo znali da će 

biti ovakav razvoj situacije. 

Porodiljna naknada do treće godine (2300 kn) i 

1000 kn od grada, uz moju plaću (umanjenu 

usljed korona krize), nam nije dovoljan iznos 

za pokrivanje troškova stambenog kredita, 

režija i svih životnih troškova mlade 

peteročlane obitelji. 

Da nam je netko prije dvije godine rekao da će 

nam se ovako preokrenuti životi, ne bi mu 

vjerovao!  

Sad supruga prvo treba ponovno pronaći posao 

(njeno radno mjesto je popunjeno), u isto 

vrijeme prekinuti status i odbaciti i tih 1000 

kn, te tek onda možemo tražiti mjesto u 

krcatim jaslicama za dijete. Prije 9-tog 

mjeseca ne dolazimo u obzir!  Bake i slobodne 

rodbine koja bi uskočila nemamo, ne žive u 

Zagrebu, i svi rade! 

Mi spadamo u onu grupu roditelja odgojitelja 

koji čak nemaju do treće godine djeteta pravo 

na jaslice i posao paralelno uz naknadu od 

1000 kn! 

Osjećamo se naivno i prevareno! Kako je 

moguće da se sa tako važnim stvarima Zagreb 

tako igra?! 

Ako nam se ukaže prilika nećemo puno 

razmišljati da napustimo ovaj grad i državu! 

1044. Tinaha Bertić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1045. Nenad Bertić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1046. Davor Mikulić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1047. 
Natalija 

Mikulić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1048. 
Karolina 

Kušer 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1049. Slavica Tkalec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1050. Maja Brkljača  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1051. 
Tomislav 

Celinščak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1052. 
Antea 

Celinščak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 



1053. Ana Boljat  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1054. Vesna Barušić  

Na statusu roditelja odgajatelja . Majka sam 5 

male djece. Muz mi je invalid domovinskog 

rata. Imam blizance ,i curicu od 7 mj gdje sam 

se zbog statusa odrekla porodiljne naknade s 

obzirom da je gradonacelnik rekao da nece 

dirati stecena prava.A s obzirom da je mjera na 

15 godina i uz svu malu djecu koju imam 

doma tesko da cu se ikako zaposliti. A past cu 

na 1000 kn. Kako vi mislite da 7 clana obitelj 

prezivi . Bez mogucnosti upisa djece u vrtic i s 

obrzirom da poslodavci imaju averzije prema 

mnogobrojnim obiteljima kad njima trebaju 

radne masinerije koje ce im biti non stop na 

raspolaganju bez bolovanja? 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1055. Ivana Blečić  

Na statusu roditelja odgajatelja . Majka sam 4 

djece. Status mi je na 3 djetetu koje ima 8 

godina. Prije 10 dana sam rodila malog 

palčića. Morala sam zatvorit obrt jer je suorug 

terenac i nisam imala nikakave pomoci od 

njega. A trenutna ekonomska nepogoda plus 

epidemija me dodatno natjerala da zatvorim i 

uzmem status. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1056. 
Maja 

Postružin 
 

Na statusu roditelja odgajatelja . Samohrana 

sam majka 4 djece. 2 skolske i 2 vrticke. Sin 

mi ima ADHD,i svaki drugi dan moramo na 

terapije. Posao koji sam radila bila je samo 

jutarnja smjena i uz svu mogucu toleranciju 

Prihvaća se 



sefa ipak sam ostala bez posla. Nemam obitelji 

niti ikoga da mi pomogne i zato sam uzela 

status. Zbog stalnih izolacija i bolesti 

pogotovo u zimskom periodu nemam nikoga 

niti da mi pomogne niti da mi pricuva djecu 

dok ja radim.A sinova dijagnoza ne odobrava 

status roditelja njegovatelja. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1057. Burim Duraj  

Na statusu roditelja odgajatelja 2020. Imam 

cetvero djece. Status je na trecem. Uzeo sam 

status jer u Zg nisam nasao posao zbog 

jezika,a zivio sam 6 godina odvojen od svoje 

obitelji. Status nam je pomogao da ostanemo u 

Hrvatskoj. Ukoliko se ukine bojim se da cemo 

moja obitelj i ja odseliti iz Hrvatske.Djeca mi 

zbog potresa pohađaju tri razlicite skole. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1058. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Osim porasta trećerođenih, prisutan je i porast 

od četvrto i više rođenih koji iznosi čak 65%. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da navedena ušteda nije realna 

uzimajući u obzir troškove koji će izaći na 

vidjelo ukinućem mjere. 

Prihvaća se 

1059. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti sudski odbačen.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetnih mjera. Ovako 

novci odlaze konkretnoj djeci, a ne npr. u 

financiranje političkog nepotizma. 

Prihvaća se 

1060. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

 

Neinformirano ukidanje mjere ima svoje 

posljedice.  

Cilj zagrebačke demografske mjere je da 

motivira rađanje treće i više rođenih te 

prevenciju abortusa koji je skoro 80% kod 

treće trudnoće navodno po istraživanjima 

Prihvaća se 



rada i 

solidarnosti 

ginekologa. Pravog razloga za zaustavljanje 

mjere nema kao niti pravnog opravdanja jer 

postupci nove vlasti u suradnji sa SDP 

strankom pokazuju nezakonito djelovanje po  

mišljenju pravnika. 

Time  nas građane uvode u novi ciklus 

troškova parnica i kamata za roditelje 

odgojitelje. 

Podržavam nacrt prijedloga akta tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

1061. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nova gradska vlast signalizira represivnu 

antipopulacijsku politiku uskraćujući prava 

postojećim korisnicima mjere roditelj 

odgojitelj. Potpuno nepotreban potez u vrijeme 

demografske krize te manjka vrtića. 

Demografi upozoravaju godinama te oni su 

bili kreatori ove uspješne mjere. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami 

proces ukidanja je  nelegalan. Grad neka 

zaposli sposobniji tim odvjetnika za savjetnike 

i neka poštuje mišljenje demografa. 

Prihvaća se 

1062. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Degradacija demografske mjere gledajući 

rezultate popisa stanovništva je neopravdana te 

baca mnogu djecu u socijalu.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere te se 

nadam da će sud pokazati pravdu i zaštititi 

djecu od progona nove vlasti u koaliciji sa 

SDP-om. Intergeneracijsko pamćenje je dugo. 

Prihvaća se 

1063. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Lokalna vlast pokazuje tendenciju k vođenju 

represivne antipopulacijske politike radeći 

uskratu prava postojećim korisnicima mjere 

roditelj odgojitelj. Redundantan potez u 

vrijeme demografske krize te manjka mjesta i 

osoblja u vrtićima, a da ne spominjemo i 

masovno kršenja DPS-a.  

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema opravdanih argumenata za 

ukidanje stečenih prava postojećim 

korisnicima. 

Prihvaća se 

1064. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografi govore da su nam potrebne 

demografske mjere te sami demograf gospodin 

Nenad Pokos je analizom dokazao da je u 

samo 4 godine mjere došlo do porasta 

trećerođenih za 38,3% te do porasta četvrto i 

više rođenih od čak 65%.Pravog opravdanja za 

stopiranje mjere nema. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Prihvaća se 



Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

1065. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ukidanje mjere bez dubinske analize korisnika 

te ne uzimajući u obzir izrazit pozitivni 

demografski rast naročito od 65% četvrto i 

više rođenih čini taj akt neopravdanim. 

Bez djece neće biti ni toliko potrebe za 

prosvjetnim radnicima, a da ne pričamo o 

utjecaju na mirovine. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram 

da je ukidanje prava postojećih korisnika po 

mišljenju pravnika nezakonito te da treba i 

pozitivno revidirati mjeru za prihvat novih 

korisnika. 

Prihvaća se 

1066. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Retorika gradske vlasti bez podupirajućih 

stručnih argumenata ne opravdava ukidanje 

demografske mjere. Njihovi argumenti su 

neutemeljeni, a samo represivno djelovanje 

nezakonito. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja pronatalitetne zagrebačke mjere. 

Prihvaća se 

1067. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Umjesto da se implementira još demografskih 

mjera gledajući katastrofalne rezultate popisa 

stanovništva nova vlast pokazuje tendenciju 

zanemarivanja tog segmenta te općenito djece.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere. Ulaganja u 

djecu treba implementirati u više razina, od 

lokalnih do državnih. Za ovo ukidanje od 3 

posto proračuna nema se opravdanja. 

Prihvaća se 

1068. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Koje posljedice nosi restriktivna 

antipopulacijska i emigracijska politika? Grad 

Zagreb je trebao biti i ostati predvodnik 

demografskih promjena. Prava postojećih 

korisnika treba poštovati, a mjeru treba 

revidirati za prihvat novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami 

proces ukidanja je nezakonit po mišljenju 

pravnih stručnjaka te nekih građana. 

Prihvaća se 

1069. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Dokazana je korelacija Mjere roditelj 

odgojitelj i rasta stanovništva u gradu Zagrebu. 

Svakoj mjeri trebi duži vremenski rok da se 

iskaže, a ova je u 4 godine pojačala rođenje 

četvero i više rođenih za 65%. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja zagrebačke demografske mjere. 

Prihvaća se 

1070. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

 

Promicanje antinatalitetne politike u vrijeme 

demografskog kaosa je potpuni promašaj 

lokalne vlasti.  

Prihvaća se 



365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetne mjere. Ovako 

novci odlaze u korist djece i vraća se minorni 

dio građanima Zagreba. 

1071. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Devastacija koju će izazvati ukidanje mjere je 

ogromna. Posljedice će se osjećati 

desetljećima. 

Nova vlast je pokrenula i program mentalno 

zdravlje. Očito su proročki raspoloženi jer 

koliko djece će završiti i u tom programu 

gledajući posljedice otimanja financijske 

sigurnosti mnogim samohranim majkama ili 

majkama koje su pobjegle od  nasilnika.  

Cilj demografske mjere je da motivira rađanje 

treće i više rođenih te prevenciju abortusa koji 

je skoro 80% kod treće trudnoće. Stručnog 

razloga za zaustavljanje mjere nema kao niti 

pravnog opravdanja jer postupci nove vlasti u 

suradnji sa SDP strankom su  poduzeti na 

nezakonit  način. 

Podržavam nacrt prijedloga akta tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

1072. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti sudski odbačen 

jer je i nezakonit.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere. Ulaganje u 

djecu nije trošak kojeg treba eskivirati. 

Prihvaća se 

1073. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

U novinskom članku je pisalo da je demograf  

Nenad Pokos analizom dokazao da je u samo 4 

godine mjere došlo do porasta trećerođenih za 

skoro 40% te do porasta četvrto i više rođenih 

od čak 65%.  

Svrha demografske mjere je da motivira 

rađanje i prevenciju abortusa koji je skoro 

80% kod treće trudnoće. Stručnog opravdanja 

za zaustavljanje mjere nema kao niti pravnog 

opravdanja jer postupci nove vlasti u suradnji 

sa SDP strankom su  neustavni. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

1074. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

 

U Odluci za novčanu pomoć roditeljima 

odgojiteljima klarificirani su bili uvjeti na 

osnovu kojih su bila legitimna očekivanja da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema Odluci na 

koju su svi pristali. 

Prihvaća se 



rada i 

solidarnosti 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

podržavam da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

1075. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Kontroverze u cijelom postupku ukidanja će se 

riješiti sudski, a pravda bi trebala pobijediti. 

Prava postojećih korisnika treba poštovati, a 

mjeru treba osposobiti i za prihvat novih 

korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami 

proces ukidanja je neustavno temeljen. 

Prihvaća se 

1076. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Razvidna je antipopulacijska politika gradske 

vlasti te leži  na neutemeljenim argumentima 

koje nisu potvrdili demografski stručnjaci. 

Prava postojećih korisnika treba poštovati, a 

mjeru treba otvoriti i za nove korisnike. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja demografske mjere. 

Prihvaća se 

1077. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Promicanje antinatalitetne politike u vrijeme 

demografskog kaosa je potpuni promašaj 

lokalne vlasti.  

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja pronatalitetne zagrebačke mjere. Dio 

iz proračuna je tako usmjeren  u korist djece, a 

bez djece nema budućnosti. 

Prihvaća se 

1078. Marija Gjud  

Kontrirajući argument ukidanju je demografski 

utvrđena korelacija Mjere roditelj odgojitelj i 

rasta stanovništva u gradu Zagrebu. Štoviše 

imamo u 4 godine povećanje rođenja četvero i 

više rođenih za 65%. Ukidanje mjere 

postojećim korisnicima je nezakonito. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja demografske mjere. 

Prihvaća se 

1079. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere je nezakonit 

jer Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje. 

Umjesto da gradska vlast kontribuira da se 

poboljša demografska slika kreću represivnom 

politikom po kojoj će zajedno sa SDP-om 

ostati generacijski negativno zapamćeni. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

predlažem da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

1080. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nesmotreno zaletavanje u ukidanje mjere bez 

dubinske analize korisnika te ne uzimajući u 

obzir pozitivni demografski pomak. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram 

da je ukidanje prava postojećih korisnika po 

mišljenju pravnika nezakonito te da treba 

pozitivno revidirati mjeru za prihvat novih 

korisnika. 

Prihvaća se 



1081. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demograf gospodin Nenad Pokos je analizom 

dokazao da je u samo 4 godine mjere došlo do 

porasta trećerođenih za 38,3% te do porasta 

četvrto i više rođenih od čak 65%.  

Poznajem i one koji su rodili i drugo i treće 

dijete jer ih je mjera motivirala stabilnošću i 

sigurnošću za djecu. Demografskog 

opravdanja za stopiranje mjere nema kao niti 

pravnog opravdanja jer je ovo sve  nezakonito. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

1082. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Akumulaciju argumenata lokalne vlasti stručni 

ljudi mogu opovrgnuti, ali čudnog li čuda 

izbjegavaju se javna sučeljavanja. 

Nemaju opravdanja za planirano oduzimanje 

sigurnosti djeci. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema nikakve argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

1083. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Kontrirajući argument ukidanju je demografski 

utvrđena korelacija Mjere roditelj odgojitelj i 

rasta stanovništva u gradu Zagrebu. Štoviše 

imamo u 4 godine povećanje rođenja četvero i 

više rođenih za 65%. Restriktivna politika 

gradske vlasti u koaliciji s tzv. 

socijaldemokracijom SDP stranke ima izrazit 

antinatalitetni i emigracijski karakter u doba 

demografske krize. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja demografske mjere. 

Prihvaća se 

1084. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nedostatak komunikacije s korisnicima te bez  

evaluacije dubinske analize od strane 

demografskih stručnjaka nije način da se jedna 

demografska mjera ukine i to na nezakonit 

način. 

Gledajući rezultate demografskih istraživanja 

nalazimo se u očitoj krizi te mjera koja je 

uspjela u 4 godine podignuti broj trećerođenih 

za 38.3% i porast od četvrto i više rođenih od 

čak 65% pokazuje iznimnu produktivnost koju 

gradska vlast u koaliciji s partnerom SDP-om 

odbija prepoznati. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 



1085. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Promjene političara ne smiju utjecati na 

socijalno osjetljive skupine u represivnom 

smislu. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema zakonit temelj za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

1086. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ne znam što pokazuje sistematsko 

neopravdano rušenje demografske politike u 

Zagrebu degradirajući prava postojećim 

korisnicima mjere roditelj odgojitelj na koja su 

oni pristali? Kamo  nas to sve vodi? Oduzimati 

djeci da bi se nekima povisile degutantno 

visoke plaće?  

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema dobre argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

1087. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografski je utvrđena korelacija Mjere 

roditelj odgojitelj i rasta stanovništva u gradu 

Zagrebu. Prisutno je u 4 godine povećanje 

rođenja četvero i više rođenih za 65%. 

Ukidanje mjere naročito u nedostatku mjesta i 

kvalificiranog osoblja  u vrtićima je 

neopravdano. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja demografske mjere. 

Prihvaća se 

1088. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografski porast trećerođenih od 38% kao i 

porast od četvrto i više rođenih koji iznosi čak 

65% unutar mjere u 4 godine. Sve to ukazuje 

da gradska vlast u sprezi sa SDP-om nema 

demografskih opravdanja za ukidanje mjere. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da u navedenu uštedu nisu uzeti u 

obzir svi mogući elementi koji će se 

iskristalizirati. 

Ispoštovati prava postojećih korisnika i 

revidirati mjeru za prihvat novih naročito u 

vremenu demografskog pada gdje smo izgubili 

i do 40 generacija. 

Prihvaća se 

1089. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Grad Zagreb je trebao održati titulu 

predvodnika demografskih promjena bez 

obzira tko mu je na čelu i poštovati naslijeđene 

obveze prema korisnicima mjere. Prava 

postojećih korisnika treba poštovati kako je 

dogovoreno u potpisanoj inačici rješenja i 

zaključaka, a mjeru treba revidirati za prihvat 

novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami 

proces ukidanja ima sumnjiv legalitet po 

mišljenju pravnih stručnjaka te nekih građana. 

Prihvaća se 



1090. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nova gradska vlast signalizira represivnu 

antipopulacijsku politiku uskraćujući prava 

postojećim korisnicima mjere roditelj 

odgojitelj. Potpuno nepotreban potez u vrijeme 

demografske krize te manjka vrtića. 

Demografi upozoravaju godinama te oni su 

bili kreatori ove uspješne mjere. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad  

nema legalnih argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

1091. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nesmotreno zaletavanje u ukidanje mjere bez 

dubinske analize korisnika te ne uzimajući u 

obzir pozitivni demografski pomak. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da je ukidanje prava postojećih 

korisnika neustavno i da treba pozitivno 

revidirati mjeru za prihvat novih korisnika. 

Prihvaća se 

1092. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj aktualizacije ukidanja mjere bez 

demografskih argumenata dubinske analize 

mjere je neopravdan te nadam se da će sudski 

biti odbačen tj. da će pravda pobijediti. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

ukidanje prava postojećih korisnika po 

pravnom mišljenju je nezakonito te može se 

svrstati u antinatalitetnu politiku zelene vlasti 

jer po njima vjerojatno planet je prenapučen i 

ne trebaju im uopće djeca. 

Prihvaća se 

1093. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere je nezakonit 

jer Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

predlažem da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

1094. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Političari se ne smiju igrati s dječjim 

sudbinama. 

Djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema postojane argumenate za 

ukidanje stečenih prava postojećim 

korisnicima. 

Prihvaća se 

1095. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere bez 

demografskih argumenata i dubinske analize 

mjere te nelegalno ukidanje stečenih prava 

postojećih korisnika je za svaku osudu. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

ukidanje prava postojećih korisnika po 

pravnom mišljenju je nezakonito te može se 

svrstati u represivnu emigracijsku politiku 

zelene vlasti jer dojam koji daju je da 

vjerojatno planet je prenapučen i ne treba im 

Prihvaća se 



surplus djece u gradu Zagrebu koji prelazi broj 

vrtićkih mjesta. 

1096. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Kako je Kina prošla s restriktivnom 

populacijskom politikom? Koje su posljedice? 

Grad Zagreb je trebao biti pokretač 

demografskih promjena, a ne zatiratelj. Prava 

postojećih korisnika treba poštovati, a mjeru 

treba revidirati za prihvat novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami 

proces ukidanja je nezakonit po mišljenju 

pravnih stručnjaka te samih građana. 

Prihvaća se 

1097. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ukidanje mjere bez dubinske analize korisnika 

te ne uzimajući u obzir izrazit pozitivni 

demografski pomak naročito od 65% četvrto i 

više rođenih čini taj akt neopravdanim. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram 

da je ukidanje prava postojećih korisnika 

neustavno te po mišljenju pravnika nezakonito 

i da treba pozitivno revidirati mjeru za prihvat 

novih korisnika. 

Prihvaća se 

1098. 
Martina 

Marendić 
 

S obzirom na ostvarena prava korisnika po 

Rješenjima/Zaključcima priznata je novčana 

naknada na određeni rok i trajanje mjesečnih 

isplata te će izmjena Odluke uvelike utjecati 

negativno na preživljavanje višebrojnih 

obitelji. 

Da bi se nova Odluka pokazala opravdana 

trebalo je  izračunati i broj jasličke djece jer 

mnoge majke nemaju više pravo na porodiljnu 

naknadu kako je od 2018. Odluka donjela taj 

uvjet, a mnogi korisnici imaju dijecu ispod 3 

godine za koje će trebati jaslice od 5.mjeseca 

2022.god. 

Ako bi roditelj, korisnik Mjere do,bio radno 

mjesto a jaslice i vrtić, počinju s novim 

grupama raditi tek u rujnu kako će se zaposliti 

prije? 

Znači roditeljima odgojiteljima se od 5.mj. 

umanjuju primanja za gotovo 4000 kn, 

dovoljno mjesta u jaslicama nema ni za djecu 

roditelja koji oboje rade¸ te mnogi plaćaju 

privatne jaslice. 

Mnogi korisnici Mjere imaju djete ispod 3.god 

i djecu iznad 3.god. Znači uz podkapacitirane 

sadašnje vriće ovi roditelji kojima će se od 

1.05. umanjiti primanja nemogu plaćati 

privatne jaslice/vrtiće za dvoje,troje svoje 

najmanje djece, a ako bi i ostvarili zaposlenje 

roditelja u Mjeri  nužna su im osigurana ta 

mjesta u Gradskim vrtićima. 

Prima se na 

znanje 

 



Postavlja se pitanje ako se prenamjene neki od 

prostora po Gradu Zagrebu za vrtiće hoće li ih 

biti dovoljno za prihvat djece i roditelja 

odgojitelja a da zadovoljavaju uvjete 

sigurnosti, opremu, radnike 

Što se tiče tržišta rada, jasno je da poslodavci 

očekuju maksimum od svojih radnika ali vrlo 

često ne izlaze u susret poteškoćama roditelja 

a to su bolovanja ili izlaz ranije sa posla uu 

slučaju nužnog podizanja djeteta iz vritićke 

ustanove. 

Isto tako je čest slučaj da poslodavci ne žele 

zapošljavati trudnice ili žene koje planiraju 

rađanje. Ima situacija u kojima ne produljuju 

ugovore o radu zbog tudnoće zaposlenica. 

Mnoga radna mjesta imaju radno vrijeme u 

smjenama što je za dio roditelja koji imaju više 

djece (u jaslicama i vrtiću) vrlo teško 

organizirati da djecu odvedu i podignu u 

radnom vrem. vrtićke ustanove, pogotovo ako 

imaju i školsku djecu jer u Mjeri imate obitelji 

sa 4,5,6 pa i više maloljetne djece. 

Pozitivan utjecaj Mjere mogao se isčitati iz 

kratke analize Ureda za demografiju za 

razdoblje 

2016-2019. , uz vrlo nepovoljno razdoblje 

pandemije Covid 19 kada se u hrvatskim 

gradovima događa pad prvorođene djece ali 

zbog povećanja treće i višerođenih  kao 

posljedica Mjere roditelj odgojitelj ukupni broj 

novorođenih u Gradu Zagrebu ostaje na    

96% u odnosu na početno stanje 2011.god i 

ostale velike gradove RH. 

1099. Daniela Franić  

Ovo što se sada događa u Skupštini liči na 

ideološku diverziju. To je politički pristup 

problematici a političari očito nisu vični 

korištenju znanstvene logike. 

Činjenica je da u Hrvatskoj nemamo niti jedan 

pozitivan demografski pokazatelj. 

Gospodarstvo i demografija moraju biti u 

korelaciji! 

Kao posljedica mjere u Zagrebu se dogodio 

porast broja rođene treće djece, i to za čak 

30%! U odnosu na druge gradove, pogotovo. 

Znanstvene analize pokazuju da najveći broj 

abortusa rade žene koje već imaju dvoje djece, 

stoga i najveći poticaji trebaju ići roditeljima 

koji idu na treće dijete. 

Problem je što o mjeri govore političari koji o 

tome ništa ne znaju a ne znanstvenici na 

temelju stručnih i znanstvenih analiza. 

Prihvaća se 



1100. 
Marina 

Djedović 
 

Smatram kako ukidanje mjere roditelj-

odgojitelj nije dobro donešena odluka. Time bi 

se povećao broj nezaposlenih. Roditelji koji bi 

se čak i uspjeli zaposliti, nebi mogli se predati 

poslu iz razloga što njegovo djete koje ide u 

vrtić bi možda bilo stalno bolesno pa bi ga 

zvali da dođe po njega. A roditelj koji radi kod 

privatnika si to jednostavno nemože priuštiti. 

Nijednom privatniku ne treba zaposlenik koji 

mora stalno izbivati sa posla. Zato smatram da 

bi se trebalo ostaviti status roditeljima barem 

dok djete ne krene u osnovnu školu. 

Smatram kako ukidanje mjere roditelj-

odgojitelj nije dobro donešena odluka. Time bi 

se povećao broj nezaposlenih. Roditelji koji bi 

se čak i uspjeli zaposliti, nebi mogli se predati 

poslu iz razloga što njegovo djete koje ide u 

vrtić bi možda bilo stalno bolesno pa bi ga 

zvali da dođe po njega. A roditelj koji radi kod 

privatnika si to jednostavno nemože priuštiti. 

Nijednom privatniku ne treba zaposlenik koji 

mora stalno izbivati sa posla. Zato smatram da 

bi se trebalo ostaviti status roditeljima barem 

dok djete ne krene u osnovnu školu. 

Prima se na 

znanje 

 

1101. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Slažem se s prijedlogom i nadam se stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21). 

Postojeće korisnike mjere „Roditelj 

odgojitelj“,  koji su ušli u ovu mjeru i 

prilagodili svoj život, računajući na mjeru koju 

im je sam ponudio i dao grad Zagreb (ne 

Bandić! ), se nikako ne bi smjelo ovako 

neljudski, pogotovo ne ovako naglo, i bez 

adekvatnih zamjena za mjeru, bacati na stup 

srama i na cestu.  

Ljudski nije ispravno na štetu djece i roditelja 

mijenjati prava na koja su pristali kad su mjeru 

prihvatili. Grad je dao konkretne uvjete za 

njeno ostvarivanje, roditelji su ih ispunili, 

pridržavali ih se i sad im se preko noći ta prava 

ukidaju, a posložili i isplanirali su život uz 

nešto što su smatrali sigurnim i za sebe 

ispravnim.  

Grad šalje poruku da ga nije briga za svoje 

ljude i da se vlasti ne može vjerovati. 

Da je u aktu stajala napomena „ Grad mjeru 

može oduzeti i ukinuti kad želi.“, vjerujem da 

se mnoge obitelji ne bi odlučile na nju, 

roditelji ne bi dali otkaze, a samim time bi 

izostao i demografski učinak.   

Prihvaća se 



Nitko ne dovodi u korelaciju zašto je manje 

trećerođene djece, uz koronu, upravo u godini 

pred izbore?!  

Da su svi roditelji uvjereni u sigurnost i 

postojanost mjere, njeni demografski rezultati 

bi bili još kud i kamo vidljiviji. 

Djeci nije osiguran vrtić!  

U gradu Zagrebu u ovome trenutku nema 

dovoljno mjesta za prihvat tolike djece, neće 

biti ni nakon unajmljivanja dodatnih prostora. 

Tu je i nedostatak odgojitelja. 

Upravo radi mjere Roditelj odgojitelj u gradu 

Zagrebu je smanjen pritisak na potrebu 

izgradnje novih vrtića, a uz trenutne 

nepovoljne demografske trendove pitanje je 

hoće li u skoroj budućnosti uopće trebati 

graditi nove vrtiće! 

Trenutni trendovi, socijalna neosvještenost i 

nedostatak znanja vladajuće većine, te trenutna 

kriza izazvana koronom, bez sumnje će grad 

Zagreb učiniti preskupim gradom za život 

višečlanih obitelji i obitelji općenito, koje će 

biti primorane sreću potražiti negdje drugdje 

van Zagreba ili u inozemstvu. 

Kad se računa trošak provedbe ove mjere, 

zaboravlja se da grad Zagreb subvencionira 

svako dijete koje je uključeno u program u 

vrtiću, ovisno o ukupnim prosječnim 

prihodima koje ostvaruje obitelj i broju djece 

uključene u program. Raspon subvencije 

uglavnom se kreće od 1.600,00 -1.750,00 kn 

po djetetu. Ako žena ima 3 vrtićke djece taj 

iznos je veći od naknade Roditelj odgojitelj. 

Ako djeca ne pohađaju vrtić zašto ne dobivaju 

onaj iznos kojim bi ih grad sufinancirao da ga 

pohađaju?! Kako je to pošteno?! Žene su 

primorane od svoje plaće platiti čuvanje ili 

ostati kod kuće bez primanja sa djecom. 

Po novim pravilima, roditelji djece do 3. 

godine se ni ne mogu zaposliti i paralelno 

primati 1000 kn. Nemaju pravo na jaslice dok 

su u mjeri. Najviše bolovanja i najteže je s 

djetetom do te dobi.  Porodiljna naknada do 

treće godine je preniska da bi se ikome, 

pogotovo roditelju više djece isplatilo koristiti 

ju, a znanost je dokazala da dijete nema što 

raditi u ustanovi prije 3. godine života. 

Nerealno je računati da će u korona krizi svi 

pronaći posao u roku od pola godine.  Neki 

ostaju bez primanja, a neki s iznosom od 1.000 



kn, što je na žalost većini obitelji ogromna 

razlika naspram 4.800 kn. 

Ulaskom u mjeru roditelji su oslobodili svoja 

radna mjesta nekom drugom. Privatnik je 

napokon morao ponuditi ljudske radne uvjete, 

a sad će opet imati jeftinu radnu snagu na 

izbor. Prvenstveno žensku radnu snagu, pa se 

pitam di su tu feministkinje i borci za ljudska 

prava?! Ovom mjerom je napokon bio 

vrednovan i plaćen ženski rad kod kuće. 

Djeca u (funkcionalnim) obiteljima s više 

djece se itekako odlično socijaliziraju i nemaju 

deficite u području kognitivnog ili bilo kojeg 

drugog aspekta razvoja. Prijatelji imaju jedno 

dijete koje pohađa vrtić od 2. godine i svi 

mogu zaključiti  da je puno slabije 

socijalizirano od troje djece kumova koja 

nikad nisu išla u vrtić.  

Ustanove bi se trebale uključiti i odraditi 

posao tamo gdje treba, gdje se mjera zlorabi i 

gdje postoji zanemarivanje djece, a ne ukidati 

nešto što jako dobro funkcionira, i to u vrijeme 

kad nam je demografska obnova prioritet. 

Moja konkretna situacija je ta da sam korisnik 

mjere od 7-og mjeseca prošle godine (2021), 

mjeru sam uzela nakon što je gradonačelnik 

Tomislav Tomašević javno izjavio da se 

postojećim korisnicima prava neće mijenjati i 

ukidati, dao je i rok do 4.9.2021. da ljudi 

predaju papire. Da sam znala da će biti ovakav 

razvoj situacije ne bi ulazila u mjeru. 

Dala sam otkaz na radnom mjestu, bila sam 

prijavljena na neodređeno i za Hrvatske 

pojmove sam imala solidna primanja. Imam 

više od 12 godina neprekidnog radnog staža, 

nikad nisam bila na burzi. 

Sada će mi biti nemoguće nezaposlena dobiti 

jaslice za najmlađe, a dok mi dijete nije 

zbrinuto ne mogu ići raditi, „baka servis“ 

nemamo. 

Porodiljna naknada od 2.300 kn, uz suprugova 

primanja, pogođena korona krizom, nije 

dovoljna za život peteročlane mlade obitelji 

koja još otplaćuje kredit za stan u kojem živi. 

U jednoj godini, od financijski stabilne 

obitelji, dolazimo u situaciju ugrožene 

egzistencije! 

Odlučila sam da želim treće dijete, uz mjeru, 

barem do treće godine, dijete prije 3 godine 

nema što raditi u vrtiću, to je mučenje za njega 

i roditelje (znam, jer sam to prošla 2 puta! Ni 



jedan privatnik nema razumjevanja za tolika 

bolovanja, a strepnja i patnja majke kad ih 

ostavlja nekom koga ne poznaje je najgora 

stvar!). Željela sam biti uz malenog dok sam 

mu najpotrebnija i uz starije da im pomognem 

sa školskim počecima, a opet da ne 

uskraćujem obitelj za sve ono što je pokrivala 

moja plaća. Potrebna sam starijoj djeci i jer 

korona luduje, u izolaciji su svako malo, sa 

njima radim online nastavu, a djecu od 8 i 9 

godina nije za ostaviti same kod kuće.  

Ja priznajem da ne bi išla na treće dijete da 

nisam računala na mjeru, ali to je i trebao biti 

cilj mjere, demografija. 

Ljuta sam i razočarana, kako sa novom 

gradskom vlasti, tako i sa zlobnim i ružnim 

komentarima sugrađana.    

Kao zaposlena majka dvoje djece stalno sam 

nekud jurila i strepila, grizla se jer nisam 

dovoljno uz njih, ali sam na poslu bez 

problema u miru mogla popiti kavu, družiti se 

sa kolegama i mogu čak reći odmorila.  

Kod kuće ne stajem sa poslom, imam bebu sa 

kojom hodam na vježbe, hranim, kuham, 

čistim, perem, peglam, odlazim po starije u 

školu, vodim ih na aktivnosti, ako nisu kod 

kuće u izolaciji, pa moram preuzeti i ulogu 

učiteljice. Nekad ne stignem popiti kavu, 

preskočim obrok! 

I sad čitam po novinama kako sam neradnica, i 

razne neprimjerene i pogrdne komentare kako 

za mene, tako i za moju djecu, i sve to da je 

izazvala jedna politička stranka predvođena 

čovjekom koji je 10 godina studirao Političke 

znanosti (taj fakultet je onda trajao 4 godine, 

po bolognji traje 5 godina, a on je studirao 10 

godina!). Nema ni godinu dana radnog staža u 

realnom sektoru, živio je od aktivizma i 

udruga koje mu je financirala bivša vlast. 

Roditelji su mu kupili stan u kojem živi. Djece 

nema, neću ulaziti u razloge jer ih ne znam, ali 

ako netko nema djece i ne radi s njima, kako 

da zna kako je roditeljima?! Na samom 

početku mandata ulovljen je u laži, ispred 

kamera, niza grešku za greškom, i naši mediji 

ga i dalje štede! Da nije tužno, bilo bi 

smiješno! 

Nemam primjedbe, slažem se sa svime. 

1102. Arjana Gabrić  

Ovakav prijedlog je u potpunosti prihvatljiv i 

razuman jer : - Donošenjem Odluke o 

novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu, 

Prihvaća se 



kasnije roditelja odgojitelja, nastao je pravni 

okvir na temelju kojega korisnici mjere roditelj 

odgojitelj ostvaruju svoje pravo na novčanu 

pomoć - Odredbama Odluke jasno su 

postavljeni uvjeti (osobito rok i iznos mjesečne 

naknade), na osnovi čega je bila razumna 

osnova (legitimna očekivanja) da će mjera 

trajati i isplaćivati se prema Odluci - 

pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke - Ustav 

RH ne dopušta povratno djelovanje, kao ni 

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut Grada Zagreba - Pravo se može ukinuti 

ili smanjiti samo pojedinačnim aktima prema 

svakom korisniku, a ne Odlukom Skupštine - 

Grad Zagreb je u bilo kojem trenutku ranije 

mogao zaustaviti prihvat novih korisnika, te se 

za smanjenje opsega prava odnosno ukidanje 

ne može sada pravdati da mjera nije dobro 

definirana ili nedostatkom novaca - Odluka o 

izmjenama je nezakonita - djeca su Ustavom 

zaštićena kategorija - niti jedan demograf nije 

izradio analizu mjere koja je bila podloga za 

izmjenu Odluke - u svojoj analizi Grad Zagreb 

je trebao promatrati kretanje samo treće i više 

rođenih - primarni cilj demografske mjere 

roditelj odgojitelj bio je pozitivno utjecati na 

broj stanovnika Zagreba povećanjem 

trećerođene djece, a drugi cilj pozitivno 

utjecati i na povećanje broja četverorođene i 

više rođene djece, a rezultati su i više nego 

dobri - u situaciji demografskog sloma u 

Republici Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna 

politika želi ugasiti demografsku mjeru koja je 

polučila rezultate 

Korisnica sam mjere od 2017.godine. Dala 

sam otkaz nakon 25 godina staža i ispisala 

dijete iz vrtića jer mi je ponuđeno pravo na 

mjeru roditelj odgojitelj ako zadovoljim 

postavljene uvjete što sam ja i prihvatila, te mi 

je izdano i pravovaljano rješenje. - 

ostvarivanjem prava na mjeru, dobila sam 

svojevrsno jamstvo da će korištenje trajati do 

petnaeste godine života najmlađeg djeteta - 

Odluka o izmjenama je nezakonita i neustavna 

-rasteretio se sustav predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 



1103. 
Ljubomir 

Majić 
 

U potpunosti se slažem sa svim primjedbama, 

obrazloženjima i prijedlozima iz Nacrta. 

Nemam  primjedaba niti novih prijedloga. Sve  

relevantno je navedeno u Nacrtu. 

Prihvaća se 

1104. Vinko Munjić  

Podržavam akt u cijelosti. Suludo je optuživati 

roditelje odgojitelje da žive na gradskom 

proračunu jer njihov trošak je identičan za 

grad u slučaju da imaju i petoro djece kao onih 

koji upišu dvoje djece u vrtić. Ukoliko upišu 

troje djece u vrtić to građane Zagreba puno 

više košta nego bilo koji roditelj odgojitelj. 

Pametnom dosta. 

Prihvaća se 

1105. Adrian Veseli  

Primjedbi na prijedlog nema,u potpunosti 

podržavam predloženo zbog svega navedenog. 

Prihvaća se 

1106. 

Barbara 

Gondić 

Frljužanec 

 

U potpunosti se slažem da se sporna odluka 

izglasana 9.12.2021 poništi. Korisnici su 

ostvarili prava po jasno definiranim uvjetima 

te su uzimanjem mjere pristali na ponuđeno 

poštivajući uvijete. Grad Zagreb na nezakonit 

način donosi sramotnu odluku u Skupštini te 

ugrožava egzistenciju velikom broju svojih 

sugrađana . Obitelj je zaštićena Ustavom kao 

što su i djeca . Demografske analize pokazuju 

na uspješnost mjere u Demografskom smislu 

gdje se vidi porast trećerodene I Četborodene I 

Svakog sljedećeg dijeteta . 

Prihvaća se 

1107. Monika Pipek  

Podržavam prijedlog da se odluka izglasana na 

Skupštini grada Zagreba 9.12.2021 poništi. 

Mjera je polučila demografske učinke zašto je 

i bila namjenjena . Grad Zagreb na nezakonit 

način ukida mjeru iako ju nazivaju 

revidiranjem , Ustav RH niti Statut grada 

Zagreba ne dozvoljava povratno djelovanje 

akata. 

Prihvaća se 

1108. 
Sanela 

Puclingenga 
 

Na statusu roditelja odgajatelja . Status sam 

uzela na 3 djete kad je navrsilo 8 mj jer me 

poslodavac odbio vratiti na posao. Imala sam 

troje djece vrticke dobi i podstanar sam. U 

mjeri sam rodila jos jedno djete i nisam ga 

prebacivala na cetvrto zbog dugorocnosti 

mjere koja nam je bila zagarantirana. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 



1109. 
Amra 

Ivanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1110. Barbara Rabak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1111. Slavko Škorić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1112. 
Lana 

Šimanović 
 

Na statusu roditelja odgajatelja,od 2019 Status 

mi je pomogao da pobjegnem od zlostavljaca. 

Imam 4 djece i podstanar sam. A djeca su 

prozivjela veliku traumu od oca. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1113. Davor Blažun  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1114. 
Jelena 

Glasnović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 



Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1115. Sanja Hrupa  

Na statusu roditelja odgajatelja . Majka sam 4 

djece. Suprug mi je bez posla a i ja sam 

bolesna. Djeca mi pohađaju nastavu po 

prilqgođenom programu i svakodnevno se 

treba raditi sa njima. Ukoliko bi se ja morala 

zaposliti i ovako im je u skoli tesko bolim se 

da bi im to bio krah. A za status majke 

njegovateljice nemaju dovoljno velika 

ostecenja. Tako da vi to bio slom za cijelu 

moju obitelj. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1116. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1117. Alija Skopljak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1118. 
Antonija 

Macukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1119. 
Margarita 

Filić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1120. 
Anđelina 

Dobri 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1121. Lea Klincov  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1122. Josipa Berišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1123. Kata Skopljak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1124. Agim Ailu  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1125. 
Jasenka 

Blažun 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 



1126. Ankica Nukec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1127. Sara Čaljkušić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1128. 
Katarina 

Mesić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1129. 
Katarina 

Čibarić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1130. Arbnore Ailu  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1131. Berišić Marta  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1132. Marija Bančak  

Slažem se s gore navedenim, mjeru niste 

smjeli onako naprasno ukinuti. Korisnici su 

planirali život po danim rješenjima, moja 

Prihvaća se 



obitelj će uskoro dobit novog člana i to drugo 

dijete koje je rođeno od kad sam u mjeri. Zbog 

djeteta koje ima dijagnozu autističnog spektra 

bila sam primorana ostati kod kuće, radila sam 

I troje djece ispisala iz vrtića da bi mogla 

koristiti mjeru. Ukidanje mjere vratit će me na 

tržište rada, rad na 4h zbog djeteta s pp teško 

ću naći a  tad će ispaštati djeca, šestero njih u 

mom slučaju.  Terapije za dijete u spektru 270 

i 180kn 1x tjedno, omogućit vrtić za 1dijete i 

jaslice za drugo, hoće li mi grad to omogućiti? 

Živimo na periferiji grada, prvi vrtić 8km od 

kuće, škola za autizam u Dubravi, dijete koje 

zbog poteškoće ne može u javni prijevoz, 

dakle auto je obavezan i nije luksuz.. 

Očekujem da Grad ispoštuje rješenje na koje 

sam pristala bez ukidanja i retrogradnih 

izmjena. 

1133. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Odluka Skupštine iz prosinca 2021. godine  

je protuustavna i protuzakonita  

– mjera je demografska ne socijalna 

– banka je prepoznala vrijednost mjere i  

davala kredite  

– vrtići nisu ni odgojno ni građevinski pogodni 

za djecu 

– vrtić na Sv. Duhu nema riješene dokumente  

jer se nalazi na privatnom vlasništvu a sam  

vlasnik je pred potezom da tuži grad radi  

naknade – gdje će ići ta djeca, u koji vrtić?  

(ovdje je i moj osobni interes) 

– temeljem koje analize se donjela odluka o  

promjeni prava za korisnike, temeljem kojih  

zakona 

– neovisni demografi nisu radili analizu 

– nigdje nije zapisano koliko je bilo spontanih  

pobačaja korisnica mjere. Meni bi to bilo  

peto dijete i ne mogu ga prežaliti 

– za mjeru se izdvaja samo 3% proračuna  

grada i sramotno je da se udara na djecu,  

majke koji su sada najpotrebniji i državi i  

gradu  

– poznato je da su treće trudnoće bile u riziku  

od pobačaja i ovom mjerom se utjecalo na to 

da se trudnočć zadrže.. 

– dokazali su ne poznavanje zakona, teme i  

apsolutnu ne brigu za situaciju koja će  

nastati a da ne spominjem linč koji je nastao  

isključivo njihovom krivicom 

– u datoj mjeri moj život je ispunjen, uz djecu  

sam dok se suprug poslovno ostvaruje i  

uživa u tome. Biram biti sa djecom sve dok  

Prima se na 

znanje 

 



mogu jer prvo dvoje su mi odgajale  

institucije zvane vrtić i nemam ništa lijepo  

za reći pa ću se ovdje zaustaviti. 

Mjeru kao takvu je potrebno analizirati i 

izmjeniti u smislu iznosa (npr. 50% bruto 

prosječne plaće u gradu) dopustiti rad na pola 

radnog vremena, otvoriti igraonice za druženje 

djece. Ima jako puno mehanizama kojim bi 

mogli poduprijeti mjeru a da to nije isključivo 

financijski, da za nove korisnike ima nade i da 

se proširi na cijelu državu. Crna Gora dala je 

majkama 3+ doživotno naknadu u iznosu od 

100 do 350 eura, ovisno o radnom stažu a bez 

obzira na starost djeteta i da napomenem da 

takozvana Republika Srpska radi na tome da 

se majkama 4+ osigura naknada i povlastice za 

djecu do njihove 18. godine ili do završetka 

fakulteta. Mi smo kao u EU, civilizirani i 

napredni?! Odluku Skupštine koja je donesena 

u prosincu 2021. godine treba staviti izvan 

snage i tražiti odgovornost svih koji su za tu 

Odluku glasali i to u smislu da i osjete tu 

odgovornost a ne da se samo prozovu i nikome 

ništa. 

1134. 
Leonardo 

Kranjec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

Prima se na 

znanje 

 



pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1135. 
Jasminka 

Mandić 
 

Sretno je da se na takav način ponižava žene 

koje su ostale kući sa svojim djecom. 

Spuštajući naknadu na tisuću kuna. Ovo 

ukidanje je čisto ideološki obojeno. 

Nije napravljena stručna analiza, broj djece se 

povećao. 

Prima se na 

znanje 

 

1136. Anica Muller  

Primjedba na donesenu Odluku o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. Smatram da je ova odluka 

donesena iz čisto ideoloških 

motiva,neutemeljena je i zapravo veoma štetna 

za više od 5 tisuća obitelji a korelacijski je 

štetna i za budučnost grada Zagreba.  

Činjenica je da ova mjera ima veliki pozitivni 

učinak na demografiju grada Zagreba. 

Činjenica je da je gradonačelnik lagao (ergo 

on je lažljivac). 

 Činjenica je da će se mnoge obitelji naći u 

financijskim i socijalnim problemima. 

Prima se na 

znanje 

 



Činjenica je da gradonačelnik totalno 

nestručno, nesavjesno,pristrano, jer je vođen 

ideološkim motivima, i nemoralno odlučio 

osakatiti (čitaj ukinuti) mjeru roditelj 

odgajatelj.  

Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći 

za roditelja odgojitelja treba hitno staviti van 

snage radi moralne i socijalne osjetljivosti ove 

problematike u kojoj su se roditelji našli ne 

svojom krivnjom. 

1137. 
Edisa 

Sahilović 
 

Ja sam Edisa Ekić Salihović majka sam 

četvero djece. Status sam uzela 2016.godine. 

Nakon toga rodila sam jos jedno dijete,tako da 

ovim putem želim novoj gradskoj vlasti 

poruciti da nije istina da je mjera 

neuspješna,jer je 53% roditelja dobilo još 

djece u samoj mjeri ja sam primjer toga! 

Podržavam ovo javno savjetovanje,jer Ustav 

RH ne dozvoljava povratno djelovanje. Status 

mi je bio ponuđen,time sam gradila svoju 

budućnost,jer je tadašnja vlast potvrdila zakon 

o lokalnoj samoupravi,te se kao građanka 

nisam bojala jer sam vjerovala u zakon!  Dok 

je u Hrvatskoj na snazi demografski slom 

gradonačelnik Tomaševic i njegova klika koja 

provodi politiku zavadi pa vladaj nas roditelje 

odgojitelje stavila je na stup srama!  

Očekujem da zakon bude ispoštivan i da štiti 

građane RH! 

Ogorčena sam jer je svojom ideološkom 

politiku roditelje odgojitelje bacio u javni linč 

gdje se NAŠA djeca nazivaju okotima,te nam 

je na taj način nanio dusevnu bol! 

Ocekujem da se stecena prava vrate i da se 

sramotna,ohola i nehumana odluka nove 

gradske vlasti povuče! 

Prihvaća se 

1138. 
Nenad 

Martinkec 
 

U potpunosti se slažem s vašim prijedlogom o 

poništenju sramotne Odluke nove zagrebačke 

vlasti na čelu s TT. Nezakonita je i štetna.  

U potpunosti se slažem s vašim obrazloženjem 

prijedloga. Mjera se može poboljšati, ali 

nikako na štetu postojećih korisnika iste. 

Prihvaća se 

1139. Ana Burazer  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1140. 

Gordana 

Rizman 

Radelja 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1141. Goran Tumpa  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1142. Vanda Tumpa  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1143. Željko Lukić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1144. Mara Lukić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1145. Marko Kristić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1146. Ingrid Toneti  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1147. Ana Njegovan  

Status roditelja odgajatelja Imam 3 djece. 

Zbog nemogućnosti upisa u vrtic odlucila sam 

se dati otkaz u firmi u kojoj sam bila duplo 

vise placena nego sta nam se isplacuje mjera 

dala sam itkaz jer nisam imqlq nikoga da 

preuzms brigu o djeci dok ja radim. Trenutno 

sam trudna sa 4 djetetom. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1148. Sanja Dragišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1149. Ivica Gabud  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1150. 
Antonela 

Tončić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

Prihvaća se 



nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1151. 
Ivana Štrk 

Vujnović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1152. 
Milorad 

Melović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1153. 
Marija 

Šakoranja 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1154. 
Višnja 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1155. 
Gordana 

Bobinac 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1156. 
Tatjana 

Bobinac 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1157. Patrik Stanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1158. Josip Bobinac  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1159. Ivan Lukunić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1160. Ruža Lukunić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1161. Ivana Begović  

Status roditelja odgojitelja. Imam 3 djece. Svo 

troje djece imaju poremečaj mikrodelecije. 2 

starije djece su djeca sa pp ,3 stupanj 

invalidnosti. Starijeg smo pokusali upisati u 

specijalizirani vrtic ali su nas svugdje odbili. 

Zato sam i uzela status jer je dobio vrtic uz 

Prihvaća se 



asistenta 3 puta tjedno po 2 sata. 3 puta tjedno 

idemo na senzornu integraciju, logopedu, 

radnom terapeutu. Dijagnosticiran je i spektar 

autizma.. Najmladjem djetetu jos nije sa 100 

postotnom sigurnoscu postavljena dijagnoza. 

Za status majke njegovateljice mi djeca nisu 

dovoljno bolesna tj 3 stupanj im nije 

dovoljan,a to sto ja moram biti angazirana oko 

njih 24/7 nikoga ne zanima. Mene zanima 

kako da mi prezivimo sa 1000kn? Ili da ja 

Vama gradonacelnice dopeljam svoju djecu da 

vi vodite brigu o njima dok ja radim? Ne vi to 

NE MOZETE. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1162. Slađana Jozić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1163. 
Martina 

Mandić 
 

Status roditelja odgojitelja. Imam 3 djece. Svo 

troje djece imaju 3 stupanj oštećenja zdravlja,i 

status mi je uvelike pomogao jer s njima 

moram stalno ici na pretrage i hospitalizacije. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1164. Marijan Jozić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 



Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1165. Iva Cirkveni  

Imam 4 djece a status na trecem djetetu. 

Nisam prenasala na 4 djete zbog dugorocnosti 

mjere i jer si nismo mogli dopustiti da budemo 

koji mjesec bez prihoda. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1166. 
Anastazija 

Katić 
 

Podrška roditeljima odgajateljima. Zato sto 

sam i sama majka 5 sad već odrasle djece i 

znam kako je to odgajati djecu bez imalo 

potpore drzave a i grada . Podrzavam roditelje 

odgojitelje jer svi koji podizu demografsku 

sliku u HR trebaju biti potpomognuti kroz 

mjere. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1167. Biserka Karić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1168. Nela Palić  

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj imala 

veliki učinak,puno roditelja se odlučilo na više 

djece,ja sam jedna od njih koja sam se odlučila 

za četvrto dijete,mjera roditelj odgojitelj je 

donijela samo dobro za grad i roditelje. 

Mislim da ukidanje mjere ili bilo kakva 

promjena dovest će mnoge korisnike do teškog 

kolapsa i socijalnih slučajeva.Smatram da je to 

stečeno pravo i da se ono ne može samo tako 

ukinuti niti mjenjati. 

Prima se na 

znanje 

 



1169. Gordana Đuđa  

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj imala 

veliki učinak,puno roditelja se odlučilo na 

treće dijete,a neki čak i na više djece.Ja sam 

majka četvero djece s time da četvrto dijete 

pohađa školu u Suvagu,ova mjera mi je puno 

pomogla jer imam dijete kojem moram biti 

cijeli dan posvečena,odvozit i dovozit u 

Suvag.S time da ni ja nisam zdrastveno dobro 

nakon teže operacije,mjera Roditelj odgojitelj 

mi je uveliko pomogla što financijski,a najviše 

što mogu vodit brigu o svom djetetu. 

Mislim da ukidanje mjere ili bilo kakva 

promjena dovest će mnoge korisnike do teškog 

kolapsa i socijalnih slučajeva.Smatram da je to 

stečeno pravo i da se ono ne može samo tako 

ukinuti niti mjenjati. 

Prima se na 

znanje 

 

1170. 
Danijela 

Ivanović 
 

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj imala 

veliki učinak,puno roditelja se odlučilo na 

treće dijete,a neki čak i na više.Ja sam u toj 

mjeri rodila četvrto dijete,jer mi je mjera RO 

davala sigurnost i stabilnost,znajuči da mogu s 

djecom biti kod kuće i ne moram razmišljati da 

li će mi djeca upasti u vrtić ili neće. 

Mislim da ukidanje mjere ili bilo kakva 

promjena dovest će mnoge korisnike do teškog 

kolapsa i socijalnih slučajeva.Smatram da je to 

stečeno pravo i da se ono ne može samo tako 

ukinuti niti mjenjati. 

Prima se na 

znanje 

 

1171. 
Rudolf 

Pristovnik 
 

Ne slažem se s praksom da jedna gradska 

uprava potpiše dokument s 

građaninom/građankom Grada Zagreba s jasno 

definiranim međusobnim odnosima, a onda 

druga gradska vlast taj isti dokument opovrgne 

bez prethodnog razgovora i usuglašavanja s 

građanima s kojima je supotpisala neki odnos i 

međusobne obaveze. To se dogodilo s mjerom 

roditelj odgojitelj, a po istom načelu može se 

dogoditi u bilo kojem supotpisanom odnosu 

grada i pojedinca. To izaziva pravnu 

nesigurnost građana Grada Zagreba. 

Podržavam inicijativu Kluba gradskih 

zastupnika Stranke rada i solidarnosti u 

Gradskoj skupštini Grada Zagreba. 

Prihvaća se 

1172. 
Franjo 

Kolarević 
 

Podrška roditeljima odgajateljima. Nikad se 

nisam u zivotu ostvario kao roditelj,ali 

podrzavam mjeru jer smatram da je nisko i 

bezobrazno uzimati od sjece a sakom i kapom 

djeliti kojekakvim nepotrebnim udrugama i 

zajednicama. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Prihvaća se 



Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1173. Petra Koščak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1174. Silvija Krištić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1175. 
Katarina 

Špindler 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1176. 
Antonio 

Medved 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1177. 
Nada 

Stojaković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 



Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1178. 
Žejko 

Vujanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1179. 
Štefica 

Majdak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1180. Boris Kartuš  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1181. 
Branka 

Šarengača 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1182. Igor Brletić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1183. Mario Lukanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

Prihvaća se 



državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1184. 
Oksana 

Lukanić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1185. Helena Vavrik  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1186. Vera Vavrik  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1187. 
Neven 

Begović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1188. 
Marina 

Glasnović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1189. 
Željka 

Šekerija 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1190. 
Zlatko 

Jerković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1191. 
Marin 

Jerković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1192. 
Marica 

Jerković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1193. Ivan Šarić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1194. 
Antonella 

Klepić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1195. Vesna Koščak  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1196. Josip Lapić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1197. Anđela Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1198. Smiljan Matić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1199. Lidija Matić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1200. Drago Biondić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1201. 
Miroslava 

Biondić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1202. Ivana Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1203. Anđelko Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1204. 
Marko 

Gogolja 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1205. 
Ranka 

Cirkveni 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1206. Pavao Benašić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1207. Vera Kolega  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1208. Maja Bucalić  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1209. 
Ruža 

Knežević 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1210. Hrvoje Bule  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1211. Martina Bule  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1212. 
Marina 

Petrović 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1213. Marijana Šarić  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1214. 
Tomislav 

Šarić 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

Prihvaća se 



se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

1215. 
Blaženka 

Šarić 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam 

predloženi nacrt, mjera se treba održati za 

postojeće ali i poboljsati za nove kao uzor da 

se ovakva mjera uvede na razinu Hrvatske, a u 

svrhu podizanja nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1216. 
Bernarda 

Radoš 
 

Slažem se sa predloženim nacrtom, mjera se 

treba održati za postojeće ali i poboljsati za 

nove kao uzor da se uvede na razinu Hrvatske. 

Prihvaća se 

1217. Ivana Jelović  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1218. Boris Jelović  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1219. 
Slavica 

Jelović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1220. Josipa Katić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1221. Jurica Gogić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

Prihvaća se 



nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1222. 
Valentina 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1223. 
Nevenka 

Stublić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1224. 
Nikolina 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1225. Ana Ožanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1226. 
Zvonimir 

Ožanić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1227. Petra Ožanić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1228. 
Marko 

Djedović 
 

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj dobro 

donešena odluka te da bi trebala opstati barem 

za one roditelje čija djece još nisu krenula u 

školu. Djeca dok su malena trebaju roditelja uz 

sebe, pogotovo tko ima više djece i npr.njih 

više ide u vrtić dok roditelj radi. Djeca u 

vrtićkoj dobi su skloni prehladama te su stalno 

bolesna. Ako je svako malo bolesno neko djete 

onda roditelj mora izostajati s posla. A nijedan 

poslodovac pogotovo privatnik neće to 

tolerirati, jer oni trebaju osobu na koju mogu 

racunati. Samim time se povećava broj 

nezaposlenih,te stoga smatram kako bi mjera 

trebala opstati. 

Smatram da je mjera roditelj odgojitelj dobro 

donešena odluka te da bi trebala opstati barem 

za one roditelje čija djece još nisu krenula u 

školu. Djeca dok su malena trebaju roditelja uz 

sebe, pogotovo tko ima više djece i npr.njih 

više ide u vrtić dok roditelj radi. Djeca u 

vrtićkoj dobi su skloni prehladama te su stalno 

bolesna. Ako je svako malo bolesno neko djete 

onda roditelj mora izostajati s posla. A nijedan 

poslodovac pogotovo privatnik neće to 

tolerirati, jer oni trebaju osobu na koju mogu 

racunati. Samim time se povećava broj 

nezaposlenih,te stoga smatram kako bi mjera 

trebala opstati. 

Prima se na 

znanje 

 

1229. 

Davorka 

Cecelja 

Martinkec 

 

Sve što ste naveli u svom obrazloženju za 

ukidanje Odluke donesene 9.12.2021. je točno 

jer je ta Odluka nezakonita. Naime ako sam ja 

kao potencijalni korisnik ove mjere dobila na 

kućnu adresu pismo s potpisom tadašnjeg 

gradonačelnika kojim je moja obitelj 

obaviještena da je mjera izglasana u Skupštini. 

Ako su u medijima izlazile pojedinosti o mjeri, 

ako je na Službenim stranicama Grada 

Zagreba pisalo sve o uvjetima koje korisnik 

mora zadovoljiti kako bi mogao biti korisnik 

iste i ako su navedena prava koja se tom 

mjerom ostvaruju smatram da se to treba i 

poštovati. Člancima Odluke jasno su 

Prima se na 

znanje 

 



postavljeni uvjeti te rok i iznos mjesečne 

naknade i LEGITIMNO JE OČEKIVANJE da 

će mjera trajati dok ju ja ne prekinem ili do 

navršene 15. godine djeteta za koju je koristim 

te da će se i isplaćivati prema odluci po kojoj i 

imam Rješenje. 

Nemam primjedbe na vaš nacrt prijedloga.  

Samo bih predložila da se omogući i novo 

zaprimanje zahtjeva jer su mnoge obitelji 

potaknute ovom DEMOGRAFSKOM mjerom 

ipak prelomile i usudile se ići i na treće dijete 

koje je u današnje vrijeme gospodarskog pada 

i nestabilnosti, pandemije i iseljavanja mladih 

obitelji, nažalost , rijetkost. Ako su u mjeri 

Roditelj odgojitelj vidjeli sigurnost za svoju 

obitelj smatram prevarom ukidanje toga.  Ta 

novčana naknada/pomoć ipak vrednuje rad u 

obitelji, kućanske poslove, čuvanje i odgoj 

naše budućnosti, brige, učenje. I ako je izbor 

ponuđen trebalo bi imati na umu da svaka 

demografska mjera treba biti dugotrajna i 

stabilna . Država nam nema populacijsku 

politiku iako su još 1996.  u Saboru prihvaćene 

mjere ekspazivne politike u Nacionalnom 

programu demografskog razvitka, nije 

sveobuhvatna i nije cjelokupna. Grad Zagreb 

je uspio, dokaz je povećanje trećerođenog 

djeteta i svakog idućeg. Djelomično 

zaustavljeno iseljavanje, itd. Ideologija nove 

gradske vlasti je štetna ne samo za Zagreb 

nego i za cijelu RH.   

1230. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Obraćam Vam se kao korisnica mjere Roditelj 

odgojitelj. Napuštanje tržišta rada bio je moj 

slobodan, kao izbor svakog roditelja koji je 

odlučio prihvatiti ponuđeno pravo na mjeru. 

Znam da su gradske vlasti svjesne negativnih 

posljedica primjene „Odluke o izmjenama“ 

koja smanjuje opseg, odnosno ukida pravo. 

No, osmišljavanje mjera prihvata trebalo je 

prethoditi izmjenama Odluke! 

Majka sam 3 djece (samohrana, 

jednoroditeljska obitelj) i iznos od 4853,32 kn 

koje primam za status RO od 01.01.2021.  

(prije je bio i manji što znate i sami) , su mi 

glavna primanja za nas 4 u kućanstvu (uz to 

dobivam dječji doplatak za djecu u iznosu od 

1285 kn i alimentaciju za dvije kćeri u iznosu 

od 1600 kn).  

Točkama Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

Prima se na 

znanje 

 



očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci. Ostvarivanjem prava na mjeru, 

roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da će 

korištenje trajati do petnaeste godine života 

najmlađeg djeteta. Odluka o izmjenama je 

nezakonita i neustavna te su djeca Ustavom 

zaštićena kategorija. 

Demografska mjera na razini grada Zagreba 

postati će socijalna ukoliko dođe do promjene 

koju gradonačelnik predlaže.  

Naime, moja situacija je sljedeća; zaposlila 

sam se 18-19 godina i radila nastavnih 

15godina skoro bez prekida. 2008.godine 

zasnovala sam obitelj i 2010 dobila prvu kćer, 

koja je 2011.godine trebala u vrtić kada sam se 

ja morala vratiti na posao nakon što je dijete 

navršilo godinu dana. Naravno da nije odmah 

upisana, što je za mene predstavljalo veliki 

problem jer nismo imali novca za privatni 

vrtić. Da skratim priču, dijete je ipak nekako 

upisano. Godine 2012. rodila nam se druga 

kćer koja je isto tako upisana 2013. Sve je bilo 

donekle u redu dok se 2016. godine nismo 

rastali te sam ja ostala sama sa dvoje djece. 

Prva kćer Ana krenula je u školu, druga kćer 

Anita išla je u vrtić, a ja sam radila i izostajala 

sa posla svaki put kada je jedno dijete bilo 

bolesno. Doduše, kao i mnoge druge majke ili 

očevi. 

2017.godine ostala sam trudna i ponovo sama( 

rastavljena, samohrana ) i 2018.godine rodila 

3.kćer. Ne, nisam rađala radi mjere, bila sam 

sama sa dvije kćeri, isto tako bi  i sa tri, radila 

sam i prije mjere, i odlazila sam sa radnog 

mjesta i izostala svaki puta kada mi je dijete 

bilo bolesno,  ali je mjera bila bolja opcija pa 

sam zbog toga uzela, pomogla mi je mjera 

financijski, prema njoj sam si organizirala 

ostatak života, a i poslodavca je riješila mojih 

izostajanja sa radnog mjesta i bolovanja. 

Odlukom o izmjenama nije definirano kako će 

se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u vrtiću. 

Vrtići su potkapacitirani, grubo se krši 

pedagoški standard, a kompenzacijske mjere i 

dalje nema. 

Smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000 kn, 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

upisivanje djece u vrtić. A kako? Mjesta nema 

već sada, a novi vrtići se ne grade u tako 

kratkom roku! 



Iako upisi u vrtić počinju u svibnju, ali grupe 

počinju s radom tek u rujnu, s početkom 

školske godine. 

Za mjeru roditelj odgojitelj izdvaja se samo 3-

5% ukupnog proračuna ZG-a, ušteda se mogla 

postići drugdje, a ne dovođenjem u ugrozu oko 

20000 djece 

Vodstvo grada pokazuje da ih ne zanimaju 

obitelji s više djece, te ih svrstavaju u 

kategoriju kao socijalno ugrožene, a i štetnim 

izmjenama Odluke ih svjesno gura u državni 

sustav socijalne skrbi. 

Sigurna sam da ne biste voljeli da Vaši građani 

završe na rubu egzistencije, što sada ovisi o 

Vašoj odluci i podršci.  

1231. 
Svjetlana 

Lulić 
 

Ja sam Svjetlana Lulić majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 

2018.godine.Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci, jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1232. Igor Padjen  

Podržavam Nacrt prijedloga. Nemam 

primjedbi na Nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja.  

Nacrt prijedloga sadrži sva obrazloženja 

razloga i ciljeve koji se žele postići 

donošenjem akta. Svojim sudjelovanjem želim 

skrenuti pozornost na samo neke argumente 

koji idu u prilog donošenja Nacrt prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

Prihvaća se 



izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja.  

Smatram da je izglasavanjem Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja koju je donijela Gradska 

skupština Grada Zagreba na 6. sjednici, 9. 

prosinca 2021. godine, donesena neodgovorno, 

nehumano, nepošteno i nezakonito. 

Smatram da je u svojoj analizi Grad Zagreb 

trebao promatrati kretanje samo treće i više 

rođenih, nakon uvođenja ove mjere, a ne kako 

je to prezentirano promatralo se je kretanje 

ukupnog broj rođene djece u promatranom 

periodu što za kvalitetan uvid učinka mjere 

nije korektno. Također kod ocijene postojeće 

mjere,  2020. godina se je uzimala kao da se 

radi o periodu prije ove godine. Ne treba 

podsjećati što se je dogodilo početkom te 

godine, početak svjetske zdravstvene krize i 

snažni  potres/i u Zagrebu, što je moralo 

utjecati i na tako osjetljivo područje poput 

sklapanja brakova i rađanje djece. Zapravo 

posljedice ovih nepogoda osjećamo svi i dalje.  

Za vrijeme provođenja predmetne mjere, 

rodila su se djeca, neki su ušli s troje djece u 

mjeru a neki, i to prema podacima Ureda za 

demografiju Grada Zagreba, 53% korisnika 

mjere je i nakon ulaska u mjeru imalo još 

barem jedno dijete. Radi se o najosjetljivijim i 

najranjivijim skupinama, koje su nakon 

„poništavanja“ važeće Odluke dovedeni u 

situaciju koja je ponižavajuća. Koja je krivica 

ovih ljudi? Trebali bi svi nestati jer su 

odjednom nepoželjni i višak su? 

Naveo sam samo manji dio argumenta koji 

potkrepljuju svaku aktivnost koja ide u smjeru 

zadržavanja Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja koja je „poništena“ 

Odlukom o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja koju je donijela 

Gradska skupština Grada Zagreba na 6. 

sjednici, 9. prosinca 2021. Godine. Apeliram 

kao stanovnik grada Zagreba da se pronađe 

razuma vezano za predmetno. 

1233. 
Franciska 

Agičić 
 

Ja sam Franciska Agičić majka sam cetvero 

djece,korisnica sam mjere od 2018.godine.  

Roditelji smo djeteta s cetvrtom stupnjem 

ostecenja zdravlja Status roditelja odgojitelja 

sam prihvatila jer sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,a 

pogotovo bćsvom bolesnom djetetu jer mi je to 

Prihvaća se 



bilo ponudeno  .Kao majka sam ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1234. 
Majda Hođić 

Hasanović 
 

Ja sam Majda Hodzic Hasanović majka sam 

troje djece,korisnica sam mjere od 

2020.godine. Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

Prihvaća se 

1235. 
Ana 

Dominković 
 

Ja sam Ana Dominković majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

Prihvaća se 



jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1236. Marija Capan  

Ja sam Marija Capan majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1237. Martina Pažin  

Ja sam Martina Pažin majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

Prihvaća se 



sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1238. 

Blaženka 

Vojvoda 

Vukoja 

 

Ja sam Blaženka Vojvoda Vukoja majka sam 

troje djece,korisnica sam mjere od 

2020.godine. Status roditelja odgojitelja sam 

prihvatila jer sam dobila mogucnost posvetiti 

se maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1239. 
Kristina 

Bunčić 
 

Ja sam Kristina Bunčić majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

Prihvaća se 



zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1240. Anita Skoko  

Kod stjecanja prava na mjeru roditelj 

odgojitelj postojali su uvjeti nadležnog tijela ( 

Grad Zagreb) koje je trebalo zadovoljiti da bi 

se pravo ostvarilo, te smo na temelju odluke 

dobili Rješenje sa jasno istaknutim 

vremenskim razdobljem trajanja mjere i 

iznosom mjesečne naknade.  

Kao roditelji troje djece ( najstarije ima 8 

godina) odlučili smo se na mjeru, prema 

njenim uvjetima organizirali si život kako bi 

sve funkcioniralo, vjerujući u dugoročnost i 

sigurna mjesečna primanja. A sada se 

odjednom mjera ukida, jer eto nema se novca 

u gradskom proraručunu ( za mjeru se izdvaja 

samo 3-5% ukupnog proračuna ZG-a), nije 

dala rezultate itd.  

Odluka o izmjenama je nezakonita, a Ustav 

RH ne dopušta povratno djelovanje, kao ni 

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut Grada Zagreba.  

Činjenica je da prije odluke o 

ukidanju/revidiranju mjere nije napravljena 

stručna dubinska analiza, što se moglo vidjeti 

u javnim nastupima i iskazima nove gradske 

vlasti (iznošenje netočnih podataka, ne 

upućenost o mjeri).  

Da ne spominjem koliko se vrtićkih mjesta 

oslobodilo donošenjem mjere 2016., koliko je 

to pogodovalo ostalim građanima.  

Vrtići u Zagrebu su i dalje pretrpani, uvjeti 

rada nezadovoljavajući... Ukidanjem mjere i 

dolaskom velikog broja djece u vrtiće ( ako se 

uopće mognu upisati jer kapaciteta nema) 

nastat će totalni kaos.  

Što sa djecom koja su mlađa od tri godine?! 

Kako da se oba roditelja zaposle kada ta djeca 

nemaju pravo na upis u jaslice?!  

Vodstvo grada ne misli na djecu, ne poštuje 

obitelj, želi ugasiti demografsku mjeru koja je 
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zasigurno polučila rezultate, ne briga za 

građane.  

Neodgovorno, nehumano, NEZAKONITO!  

 

Stopirati odluku o ukidanju/ revidiranju mjere 

dok se ne sprovede detaljna i stručna analiza o 

ciljevima i učincima mjere. 

1241. Lucija Nakić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1242. Amra Veselji  

Ja sam Amra Veselji majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1243. Edita Franjić  

Ja sam Edita Franjić majka sam troje 

djece,korisnica sam mjere od 2020.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno  .Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

Prihvaća se 



zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1244. 
Tamara-Azra 

Isaković 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti 

usklađivanja posla sa obvezama roditelja 

prema bolesnom djetetu. Isto tako su život 

svoje obitelji prilagodili toj mjeri,jer su po 

ispunjenje uvjeta dobili rješenje,tj.zakljucak( 

od 2018.godine). Veliki broj korisnika je uzeo 

ponuđeni kredit na temelju svog rješenja,koji 

je na temelju navedenom davala Erste 

banka,ovom odlukom se i navedenu banku 

izložilo neugodnoj situaciji gdje će morati 

svoje klijente stavljati u blokadu i ovršavati ih. 

Samim time korisnici biva narušeno 

financijsko stanje,što nije dobro niti za djecu 

niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i 

psihičko.Majka sam 3 djece,te po zanimanju 

politolog.10 godina sam radila u Udrugama 

bez honorara. Znači svoje znanje sam u 

humanitarne svrhe dala potpuno besplatno. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera 

nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenom je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni 

uvjeti(rok i iznos naknade),na osnovu čega je 

bila razumna osnova(legitimna očekivanja) da 

će mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1245. 
Mario 

Dragičević 
 

Korisnik sam statusa rositelja odgojitelja i otac 

8 djece. Supruga mi je jako bolesna rako da ja 

vodim brigu o svemu i postat cemo socijalni 

slucajevi jer jednostavno i sada prezivljavamo. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1246. 
Mirjana 

Dragičević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1247. 
Josipa 

Lovričić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 



Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1248. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Prilikom ulaska u ovu mjeru vjerovala sam da 

akt Grada Zagreba ima svoju zakonsku 

vrijednost i da je kao takav nepromjenjiv, te da 

se stečena prava ne mogu samo tako ukidati ili 

mijenjati kako se tko dosjeti da bi bilo zgodno. 

S obzirom na tadašnje stanje i odnos prema 

roditeljima više djece na radnom mjestu: 

sustavno degradiranje i uskraćivanje osnovnih 

prava, od strane poslodavca, uz verbalne 

ucjene i prijetnje otkazom odlučila sam 

napustiti takvo radno mjesto. Rad u smjenama 

i vikendima mi je onemogućavao odgoj djece i 

brigu o njima jer sam s njima uspjela provesti 

samo 3 ili 4 dana u mjesecu. Vrtići naravno 

rade samo jutarnje smjene tako da mi ni to nije 

bila olakšica jer je većina smjena zahtjevala 

popodnevni i međusmjenski rad. 

Iskreno sumnjam da su ovi problemi u 

današnje vrijeme manji, dapače, vjerujem da 

su još veći i da za obitelji koje žele imati više 

djece nema razumijevanja ni potrebne pomoći 

na radnom mjestu. Ova mjera nam je 

omogućila da se posvetimo zdravom odgoju 

djece kojoj je potrebna ljubav i podrška , prije 

svega vlastitih roditelja, a onda tek institucija, 

da bi odrasla u staložene, produktivne, stabilne 

i psihički zdrave odrasle osobe. Što se tiče 

troškova, za izgradnju toliko vrtića, 

zapošljavanje toliko ljudi i sredstava koja su 

potrebna za funkcioniranje cijelog sustava, 

također i subvencija koje Grad Zagreb plaća 

po svakom pojedinom djetetu, mislim da je 

mjera Roditelj odgojitelj po svemu racionalniji 

odabir za sve. A vremenski rok koji je 

postavljen da se ostvari izgradnja novih 

kapaciteta i zapošljavanje roditelja korisnika 

mjere potpuno promašen i neusklađen. 

Korisnici ove mjere se ovim promjenama koje 

su najavljene i protuzakonite doslovno 

ostavljaju bez osnovnih sredstava za život, a 

njihova djeca nezbrinuta. Sigurna sam da je 

ova mjera potaknula puno obitelji da se 

ohrabre imati više od 2 djece bez strahova 

vezanih za egzistenciju i mislim da bi se 

trebala proširiti na cijelu Hrvatsku. U 

protivnom, samo će se povećati iseljavanje 

mladih i obitelji s djecom jer nemaju uvjeta za 

pristojan život, kao što smo se i mi spremali 
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prije nego je mjera RO stupila na snagu. Djeca 

su naša budućnost, dragocjenija su od blio 

čega drugog, treba im omogućiti 

dostojanstveno odrastanje uz osnovne uvjete i 

zaštitu njihovih prava. 

1249. 
Marija 

Blažević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1250. 
Ivan 

Glasnović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1251. 
Mladen 

Meglić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1252. Ida Korošec  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1253. Arjana Meglić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1254. Ivanka Vađić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

Prihvaća se 



obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1255. Vesna Devčić  

Primjedbe: kršenje stečenog prava, 

ugrožavanje obitelji 

Neosnovano, bez pravih irealnih podataka, bez 

razmišljanja o budućem utjecaju ukidanja. 
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1256. 
Valentina 

Rožić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1257. Tamara Jerbić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1258. Danijel Jerbić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1259. 
Jelisaveta 

Popović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1260. 
Mladen 

Škrinjar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1261. 
Filip Franjo 

Triplat 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

Prihvaća se 



nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

1262. 
Zdravka 

Franković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1263. Zlatko Knapić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1264. 
Ana Kelčec 

Suhovec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1265. 
Tomislav 

Lončar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1266. 
Marija Kelčec 

Lončar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1267. 
Udruga 

Hrvatska Mati 
 

Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 

dana 09.12.2021. godine donešena je Odluka o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21) kojom se ukida uspješna 

demografska mjera. Takvom ishitrenom i 

Prihvaća se 



nepromišljenom odlukom gradonačelnik je 

pokazao da nema razumijevanja 

za najveći nacionalni strateški problem. 

Gradonačelnik je prije donošenja ove odluke u 

javnim nastupima govorio kako će mjeru 

Roditelj odgojitelj revidirati pa je teško 

povjerovati da isti ne poznaje značenje riječi 

koje javno govori. Zatim, u predizbornoj 

kampanji korisnicima mjere Roditelj odgojitelj 

obećano je da se prava korisnika iste neće 

mjenjati, što je kako vidimo još jedna od laži 

vladajuće stranke pomoću koje su dobili 

povjerenje građana koje su bezosjećajno 

iskoristili i izigrali. U javnost se iznosila 

neistina da je mjera izrazito skupa što nije 

istina jer ista iznosi manje od 5% godišnjeg 

gradskog proračuna, te je naprosto 

nevjerovatno da u tako velikom proračunu 

nema sredstava za trenutno najvažniju 

problematiku, a da je tako potvrđuju 

katastrofalni rezultati popisa stanovništva. 

Demografska mjera Roditelj odgojitelj u 

Gradu Zagrebu je imala i više nego pohvalne i 

uspješne rezultate što potvrđuje i podatak da je 

u zadnjih pet godina od kada se ista provodi 

zabilježeno povećanje od 38,2% trećerođene te 

65,4% četvrto i više rođene djece. Jednako 

tako bilježimo i pad od 60% prvorođene djece, 

te 5% trećerođene na razini RH. Shodno toj 

činjenici možemo zaključiti da bi broj rođene 

djece u gradu Zagrebu bio znatno manji da nije 

bilo mjere Roditelj odgojitelj. Dugoročnost i 

sigurnost demografskih mjera podrazumijeva 

njihovo provođenje neovisno o promjenama 

nositelja političke vlasti. Postupcima trenutne 

vladajuće koalicije grada Zagreba vidljivo je 

da nemaju razumijevanja za demografske 

mjere i demografsku politiku, obiteljsku 

politiku i zaštitu obitelji i djece. Roditelji 

odgojitelji imaju 21 000 djece, od toga 6 000 

vrtićke dobi. Grad Zagreb nema kapacitet niti 

kadar koji može zbrinuti djecu Roditelja 

odgojitelja u gradskim dječjim vrtićima. Zbog 

preopterećenja istih radi ukidanja mjere 

Roditelj odgojitelj mlade obitelji će odustati od 

planiranoga roditeljstva radi činjenice da svoju 

djecu neće moći uključiti u sustav Ranog i 

predškolskog odgoja što će dovesti do niza 

novih problema. Osvrnuti se treba i na same 

korisnike koji su prepoznali dobrobiti ove 

mjere, te su istu prihvatili i organizirali svoj 



život i život svojih obitelji kroz mjeru te se 

odlučili na treće, četvrto, peto... dijete. Prije 

odluke o ukidanju iste nisu provedene detaljne 

analize niti je bilo u planu provođenje istih, 

stoga možemo zaključiti da je taj potez čista 

samovolja vladajuće stranke vođena 

ideologijom što je neprihvatljivo. Imamo 

različite 

skupine korisnika, od visokoškolovanih 

roditelja koji su stavili obiteljske vrijednosti i 

odgoj djece prije karijera do bolesnih roditelja, 

roditelja bolesne djece, jednoroditeljskih 

obitelji, samohranih roditelja, roditelja 

podstanara itd. koji će preko noći ostati bez 

primanja. Nažalost djeca su ta koja će najviše 

biti pogođena takvom sramotnom odlukom. 

Grad Zagreb je jedna velika zajednica građana, 

velika obitelj iz koje su izopćeni Roditelji 

odgojitelji, Udruga Hrvatska Mati je mišljenja 

da će posljedice ovakvog bahatog postupanja 

prema ranjivoj skupini građana biti 

katastrofalne i nepopravljive. U potpunosti 

podržavamo prijedlog da se mjera nastavi 

provoditi te da bude otvorena za nove 

korisnike. 

1268. 
Marijana 

Pervan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava korisnicima mjere. 

Prihvaća se 

1269. 
Tomislav 

Antić 
 

Kao otac podrzavam sve majke i oceve koji su 

spremni sve svoje vrijeme uloziti u odgoj 

djece. Danas to nije lako a i malo tko zeli 

obitelj sa vise djece,puno 

vremena,zivaca,strpljenja,malo tko je vise 

spreman za tu žrtvu,a ako zelimo odrziv sustav 

mirovina moramo ulagat u demografiju. 

Analize i prijedloge trebaju raditi strucni ljudi 

a ne ljudi na drustvenim mrezama.podrzavam 

svaki 

oblik pomoci svakoj obitelji,ali obiteljima sa 

vise djece neizvedivo je istovremeno i 

raditi,zato smatram da je mjera roditelj 

odgojitelj jako kvalitetna demografska mjera i 

trebalo bi je usavrsit i dati mogucnost da 

roditelj odgaja djecu a ne sustav. 

Prima se na 

znanje 

 



1270. 
Mišela 

Cirimotić 
 

Smatram da je ta odluka nepravedno i na 

veliku štetu nas korisnika donesena 

Svaki korisnik ove mjere pa tako i ja sam se 

odlučila na nju jer su mi njeni uvjeti 

odgovarali,smatram da je mojoj djeci bolje 

doma i da nisu lišeni socijalizacije,čak 

naprotiv kad je majka ili otac doma mogu se 

posvetiti bolje djeci i kvalitetnije nego što bi to 

bilo u vrtiću a samim time što je uvijet za ovu 

mjeru  minimalno imati troje djece logično je 

da djeca imaju uz sebe braću i/ili sestre. 

Potpisali smo da nam svi ti uvjeti odgovaraju i 

smatram da grad nema prava nam na ovakav 

način oduzeti istu. Svi već znamo da u 

vrtićima nema dovoljno mjesta i da je teta u 

vrtićima premalo pa se pitam kako će to biti 

dobro za sve nas i djecu. Predlažem da se 

nama postojećim korisnicima mjera ne 

obustavlja . 

Prihvaća se 

1271. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Odluku koja stupa 1.05.`22. treba povući jer 

krši sva prava stečena. Prema Ustavu 

Republike Hrvatske stečena prava ne mogu se 

retroaktivno ukidati. 

I sad su vrtići prenatrpani, više će se potrošiti 

na njihovo zbrinjavanje i boravak u 

iznajmljenim objektima, nego da budu s 

svojim roditeljem. 

Prima se na 

znanje 

 

1272. Mario Macan  

Demografska mjera je naprasno ukinuta, 

stečena 

prava sadašnjih korisnika se ne bi smjela 

mijenjati. Grad Zagreb treba roditeljima 

ponuditi prihvatljive kompezacijske mjere 

čijim bi prihvaćanjem i osobnom 

dragovoljnom odlukom izašli iz mjere roditelj 

odgajatelj. 

Prijedlog je taj da se mjera ne ukine jer je ona 

za djecu i da imaju kruh na stolu svaki dan,dok 

ukidanjem iste tu istu djecu bacate u ponor 

gladi i siromaštva 

Prima se na 

znanje 

 

1273. Sanja Ivček  

Ja sam Sanja Ivček majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2016.godine. Kako bih 

uzela mjeru ispisala sam svoju djecu iz vrtica 

te tako oslobodila tri mjesta roditeljima koji su 

bili u redu cekanja za mjesto. Mjeru sam 

vidjela kao nesto sto Ce koristiti ne samo 

onima koji ju uzimaju vec i onima koji Ce 

dobiti radno mjesto,upisati djecu u vrtice. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

Prima se na 

znanje 

 



ŽELIM PODRŽATI ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! Gospodin 

Tomasevic i njegova klika lagali su kako su 

napravili analizu mjere,vode ideološku 

politiku i ne zele prihvatiti da mjera roditelji 

odgojitelji nije socijalna mjera vec 

demografska! 

1274. 
Ivana Puljić, 

dr. dent. med. 
 

Podržavam nacrt. Prihvaća se 

1275. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam nacrt. Prihvaća se 

1276. 
Štefica 

Poplašen 
 

Ja sam Štefica Poplašen majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2017.godine. Prije 

uzimanja mjere bila sam zaposlena,te imam 26 

godina radnog staza. U vrijeme uzimanja 

mjere moja placa je bila daleko veća nego 

iznos mjere,medutim zbog teskog oboljenja 

kostano lokomotornog  sustava odlucila sam 

uzeti mjeru,time  sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,te im 

posvetiti svoje vrijeme i u potpunosti 

sudjelovati u njihovom odgoju,ali i biti uz 

najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

Prihvaća se 



odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1277. 

Sonja 

Debeljuh 

Novosel 

 

Ja sam Sonja Debeljuh Novosel majka sam 

troje djece i korisnica sam mjere od 

2017.godine. Prije uzimanja mjere bila sam 

zaposlena,te imam 26 godina radnog staza. U 

vrijeme uzimanja mjere moja placa je bila 

daleko veća nego iznos mjere,medutim zbog 

teskog oboljenja kostano lokomotornog  

sustava odlucila sam uzeti mjeru,time  sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci,te im posvetiti svoje vrijeme i u 

potpunosti sudjelovati u njihovom odgoju,ali i 

biti uz najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1278. 
Ivana 

Fedorovsky 
 

Ja sam Ivana Fedorovsky majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 2017.godine. 

Prije uzimanja mjere bila sam zaposlena,te 

imam 26 godina radnog staza. U vrijeme 

uzimanja mjere moja placa je bila daleko veća 

nego iznos mjere,medutim zbog teskog 

oboljenja kostano lokomotornog  sustava 

odlucila sam uzeti mjeru,time  sam dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

djeci,te im posvetiti svoje vrijeme i u 

potpunosti sudjelovati u njihovom odgoju,ali i 

biti uz najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

Prihvaća se 



rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1279. Stela Klepac  

Ja sam Stela Klepac majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2017.godine. Prije 

uzimanja mjere bila sam zaposlena,te imam 26 

godina radnog staza. U vrijeme uzimanja 

mjere moja placa je bila daleko veća nego 

iznos mjere,medutim zbog teskog oboljenja 

kostano lokomotornog  sustava odlucila sam 

uzeti mjeru,time  sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,te im 

posvetiti svoje vrijeme i u potpunosti 

sudjelovati u njihovom odgoju,ali i biti uz 

najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1280. Ines Popović  

Ja sam Ines Popović majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2017.godine. Prije 

uzimanja mjere bila sam zaposlena,te imam 26 

godina radnog staza. U vrijeme uzimanja 

mjere moja placa je bila daleko veća nego 

iznos mjere,medutim zbog teskog oboljenja 

kostano lokomotornog  sustava odlucila sam 

uzeti mjeru,time  sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,te im 

posvetiti svoje vrijeme i u potpunosti 

sudjelovati u njihovom odgoju,ali i biti uz 

najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

Prihvaća se 



ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1281. 
Kristina 

Pongrac 
 

Ja sam Kristina Pongrac majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2017.godine. Prije 

uzimanja mjere bila sam zaposlena,te imam 26 

godina radnog staza. U vrijeme uzimanja 

mjere moja placa je bila daleko veća nego 

iznos mjere,medutim zbog teskog oboljenja 

kostano lokomotornog  sustava odlucila sam 

uzeti mjeru,time  sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,te im 

posvetiti svoje vrijeme i u potpunosti 

sudjelovati u njihovom odgoju,ali i biti uz 

najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1282. 
Marina 

Adžuga Furjan 
 

Ja sam Marina Adžuga Furjan majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 2017.godine. 

Prije uzimanja mjere bila sam zaposlena,te 

imam 26 godina radnog staza. U vrijeme 

uzimanja mjere moja placa je bila daleko veća 

nego iznos mjere,medutim zbog teskog 

oboljenja kostano lokomotornog  sustava 

odlucila sam uzeti mjeru,time  sam dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

Prihvaća se 



djeci,te im posvetiti svoje vrijeme i u 

potpunosti sudjelovati u njihovom odgoju,ali i 

biti uz najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

1283. 
Andreja 

Stanišić 
 

Ja sam Andreja Stanišić majka sam troje djece 

i korisnica sam mjere od 2017.godine. Prije 

uzimanja mjere bila sam zaposlena,te imam 26 

godina radnog staza. U vrijeme uzimanja 

mjere moja placa je bila daleko veća nego 

iznos mjere,medutim zbog teskog oboljenja 

kostano lokomotornog  sustava odlucila sam 

uzeti mjeru,time  sam dobila mogucnost 

posvetiti se maksimalno svojoj djeci,te im 

posvetiti svoje vrijeme i u potpunosti 

sudjelovati u njihovom odgoju,ali i biti uz 

najmlade dijete koje je kretalo u skolu.  

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nasa 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1284. Igor Popović  

Ja sam Igor Popović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

Prima se na 

znanje 

 



svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1285. Matija Klepac  

Ja sam Matija Klepac ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1286. Siniša Furjan  

Ja sam Siniša Furjan ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1287. Denis Stanišić  

Ja sam Denis Stanišić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1288. Franko Brčić  

Ja sam Franko Brčić iz Šibenika ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

Prima se na 

znanje 

 



javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

1289. Vjera Petrović  

Ja sam Vjera Petrović iz Šibenika ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prima se na 

znanje 

 

1290. Ivana Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

nemogućnost upisa u vrtiće, pogotovo jer su 

već sada mjesta u vrtićima prenapučena 

dozvoljenim brojem djece po grupama.  

Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

1291. Marija Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgojitelja, 

bacanje višebrojnih obitelji na rub egzistencije, 

nemogućnost upisa u vrtiće, pogotovo jer su 

već sada mjesta u vrtićima prenapučena 

dozvoljenim brojem djece po grupama.  

Ostavljanje starih korisnika na njihovim 

stečenim pravima, mogućnost uzimanja novih 

uz revidiranje mjere. 

Prihvaća se 

1292. 
Dragutin 

Sente 
 

Ja sam Dragutin Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

Prima se na 

znanje 

 



pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

1293. Andreja Ropar  

Ja sam Andreja Ropar ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1294. Ivan Miloš  

Ja sam Ivan Miloš ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1295. 
Maja Žižić 

Miloš 
 

Ja sam Maja Žižić Miloš ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1296. Sanja Sente  

Ja sam Sanja Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Prima se na 

znanje 

 



Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1297. Nada Sente  

Ja sam Nada Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1298. Sanja Sente  

Ja sam Sanja Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prima se na 

znanje 

 

1299. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Prijedlog: Molim vas da se zauzmete da se 

svim roditeljima, i odgajateljima i onima koji 

imaju manje djece omogući fleksibilnije radno 

vrijeme. Mogućnost da se radi npr. 3 dana u 

tjednu. Mogućnost da se za vrijeme školskih 

praznika ne radi. Mnogočlane obitelji koje 

nemaju potporu baka i djedova nalaze se u 

posebno teškom položaju. Osobno sam 

potrošila dosta novaca na nekvalificirane tete 

čuvalice. Poslodavac nije imao razumijevanja 

za fleksibilnost radnog vremena čak ni kada 

sam imala dijete sa posebnim potrebama i 

rješenja za rad na 4 sata.  

Dobivanjem statusa roditelj odgajatelj morala 

sam se odreći staža. Naime svim državljanima 

RH koji ostanu bez posla omogućeno je da 

sebi uplaćuju radni staž (to se zove produljeni 

staž, i mora se iskoristiti unutar godine dana 

od prestanka radnog odnosa). Roditeljima 

Prima se na 

znanje 

 



odgajateljima je komunicirano da ako sebi 

uplate produljeni staž, ostaju bez statusa. 

Dakle osim što sam ostala bez mogućnosti 

uplate staža za vrijeme dok sam bila 

nezaposlena sada svejedno ostajem i bez 

statusa. 

Zagrebačke škole nemaju kapacitet ni 

mogućnost  omogućiti svoj djeci topli obrok. 

To pravo ostvaruju samo djeca u produženom 

boravku.  

Smatram da je postojeću mjeru potrebno 

revidirati a ne ukinuti. Postoji puno prostora za 

poboljšanja.  

Predlažem da se postojeća mjera revidira na 

slijedeći način: 

Roditelji koji nađu odgovarajući posao, mjeru 

mogu „zamrznuti“. Za vrijeme dok rade ne 

dobivaju (ili dobivaju umanjenu) naknadu 

grada. U slučaju da se pokaže da je posao bio 

neodgovarajući, u slučaju da dobiju otkaz i sl. 

mjeru ponovo mogu „odmrznuti“ i koristiti 

kao da prekida nije bilo. Odnosno koristiti do 

vremena koje im je po prvotnim uvjetima bilo 

zagarantirano.  

Predlažem da se svim roditeljima 

odgajateljima omogući retrogradno 

uplaćivanje radnog staža, za cjelokupno 

razdoblje unutar kojeg su koristili mjeru. 

 

Podržavam stav da sva djeca idu u vrtić i da to 

ne utječe na mjeru. 

Smatram da naknade za roditelje trebaju ostati 

najmanje kakve su sada.  

Omogućite roditeljima fleksibilno radno 

vrijeme. Netko tko radi pola radnog vremena, 

može primati pola naknade za roditelja 

odgajatelja.  

 

1300. 
Ivica 

Šakoranja 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1301. 
Snježana 

Trbara 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

Prihvaća se 



nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1302. 
Ivica 

Crnogorac 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1303. 
Pavel 

Crnogorac 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1304. Marinka Jozić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1305. 
Aleksandar 

Žilić 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj 

Imam troje djece. Najmlađe mi ima 11 

mjeseci. 

U vrtićima nema mjesta ni za ovo dvoje koje 

su vrtićke dobi gdje se već sad krši DPS propis 

po svim vrtićkim objektima .A gdje sa ovim 

najmanjim djetetom, kako živjeti sa 1000 kn,to 

nije ni socijalna mjera…to je direktno bacanje 

na rub egzistencije i preživljavanja, jer da bi 

ostvario pravo na mjeru morao si se odreći 

rodiljinog dopusta. 

Znaci moja djeca nemaju mjesta u vrtićima, ne 

smijem dijete upisati u jaslice jer gubim 1000 

kn,ne 

mogu se zaposliti jer mi nema tko čuvati djecu 

jer neće upasti u vrtiće i jaslice…znaci totalni 

krah. 

Nemamo svi pomoć sa strane a cak i da imamo 

svi rade jer danas moraš raditi dok ne dojdes 

Prihvaća se 



jednom nogom u grob. Uzeo sam mjeru sa 

sigurnošću jer je na predizbornom obećanju 

Tomašević JAVNO OBEČAO DA NECE 

DIRATI POSTOJEĆE KORISNIKE. Na kraju 

se sve svodi na njegove lazi da bi prikupio 

birače. 

Mjeru treba vratiti na staro ili ju revidirati po 

standardima ljudskog življenja a ne 

preživljavanja. 

Nasa djeca su budućnost lijepe naše. Narod 

nam je sve stariji i stariji, ljudi se iseljavaju. 

Treba njegovati i poticati višebrojne obitelji da 

ostanu u Hrvatskoj a ne ih tjerati da idu 

trbuhom za kruhom. 

Bandić je bio svjestan svojih mogućnosti ,da 

ne može izgraditi toliki broj vrtića, oslobodio 

mjesta uvođenjem mjere za obitelji sa 1 ili 

dvoje djece bas iz tog razloga da potakne i 

mlade obitelji da imaju djecu i mjesto u vrtiću. 

Grad Zagreb vise koštaju višebrojne obitelji sa 

mjestima u vrtiću nego sta ga košta korisnik 

mjere. Jer grad plaća vrtiće po djetetu a 

korisnik ima isti iznos koliko god djece imao. 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1306. 
Lucija 

Lovrinović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1307. 
Dijana 

Čabraja 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1308. Ivana Mišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1309. 
Nikolina 

Puškarić 
 

Ja kao roditelj i korisnik statusa mogu samo reci 

da sam razocarana stavom i ponasanjem prema 

viseclanim obiteljima,status sam stekla 

2020god 

Majkama je posao nemoguce zadrzati,i prije 

mjere  sam radila na crno jer mladu mamu sa 

bolovanjem malo tko zeli..ovo je za mene bio 

ulazak u 21st kada zena moze i zeli biti samo 

mama, i u tome je podrzavaju.ne slazem se sa 

ukidanjem statusa,mislim da svaka zena smije 

odlucit dali zeli biti mama ili zaposlena zena 

ili obadvoje i to im se treba omogucit. 

Prima se na 

znanje 

 

1310. 
Kristina 

Spajić 
 

Primjedba na ukidanje statusa roditelj-

odgojitelj. Prijedlog zaštite samohranih majki 

Prima se na 

znanje 

 

1311. 
Ana Marija 

Berbić  Lacko 
 

Nakon što je aktualna gradska vlast odlučila 

naprasno ukinuti pravo na mjeru roditelj 

odgojitelj odnosno mjesečno novčano primanje 

smanjiti nekima za 5 puta i bez da su prije toga 

izradili neovisnu stručnu analizu, tom štetnom i 

nezakonitom Odlukom o izmjenama svjesno, 

neljudski i nepošteno u direktnu egzistencijalnu 

ugrozu dovode oko 5800 zagrebačkih obitelji. 

Stečeno pravo, legitimna očekivanja i zabrana 

povratnog djelovanja kroz tu mjeru dovela ih je 

na sud, a oni još uvijek ne žele promišljati o 

štetnim posljedicama sudskih procesa, niti 

svoje loše odluke (povećano iseljavanje iz 

grada i države zbog nesigurnosti i nepravde, 

prebukiranost vrtića, te sve situacije koje će 

zadesiti obitelji koje se neće moći snaći zbog 

ishitrene odluke aktualne vlasti). 

Podržavam vaš prijedlog, te očekujemo da se u 

gradskoj Skupštini povede ozbiljna rasprava 

oko  tog nepromišljenog poteza vlasti koji je 

bio bez jednog valjanog argumenta. 

Prihvaća se 

1312. 
Sanja 

Prikratki 
 

Točkama Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

osobito rok i iznos mjesečne naknade, na 

osnovi čega je bila razumna osnova da će mjera 

trajati i isplaćivati se prema Odluci. 

Svakom pojedinom korisniku priznato je pravo 

u trajanju i visini,te na stečeno pravo ne može i 

Prima se na 

znanje 

 



ne smije utjecati kasnija izmjena i dopuna 

odluke. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi kao 

niti Statut Grada Zagreba.  

Stručna dubinska analiza mjere nije 

napravljena. 

Primarni cilj demografske mjere Roditelj 

odgojitelj bio je pozitivno utjecati na broj 

stanovnika Zagreba povećanjem trećerođene 

djece , a drugi cilj pozitivno utjecati i na 

povećanje broja četvero i više rođene djece, a 

rezultati su i više nego dobri. U situaciji 

demografskog sloma u Republici Hrvatskoj 

nezamislivo je da lokalna politika želi ugasiti 

demografsku mjeru koja je polučila rezultate. 

Odluka o izmjenama je nezakonita. 

Mjeru Roditelj odgojitelj koriste samohrani 

roditelji, roditelji djece sa posebnim potrebama, 

dijelom i korisnice kojima je mjera omogućila 

11obranu i sigurnost od obiteljskog nasilja i 

n1eovisnost o nasilnom partneru. 

 R1asteretio se sustav predškolskog odgoja i 

obr1azovanja. Odlukom o izmjenama nije 

definirano kako će se djeci vrtićke dobi 

osigurati mjesto u vrtiću s obzirom da su vrtići 

potkapacitirani kršeći se pritom pedagoški 

standard, a kompenzacijskih mjera i dalje 

nema. 

Smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000 kuna 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić a mjesta nema već 

sad, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku. 

Za mjeru Roditelj odgojitelj izdvaja se samo 3-

5% ukupnog proračuna Zagreba , ušteda se 

mogla postići drugdje, a ne dovođenjem u 

ugrozu oko 20000 djece. Vodstvo grada 

pokazuje da ih ne zanimaju obitelji s više djece, 

te ih svrstavaju u kategoriju kao socijalno 

ugrožene,a i štetnim izmjenama odluke ih 

svjesno gura u državni sustav socijane skrbi. 

Dokazali u nepoznavanje zakona, 

nepoznavanje teme i nebrigu za potencijane 

probleme koje će izmjenama odluke izazvati. 

Potaknut će se dodatno iseljavanje iz grada i 

države  zbog nesigurnosti i nestabilnosti . 

 

1313. Ana Burazer  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

Prihvaća se 



državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. Vraćanje stečenih 

prava ,uz mogućnost zaprimanja novih. 

1314. Marko Marić  Suglasan sam sa prijedlogom 

Prihvaća se 

1315. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika Bandić Milan 365-Stranka rada i 

solidarnosti. 

Smatram da je Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

donesena 09.12.2022. na Gradskoj skupštini, 

protuustavna, nezakonita i izrazito štetna, kako 

za obitelji kojih se ona tiče tako i za društvo u 

cjelini. Razlog propadanja države je, između 

ostalog, u lošem omjeru radnika i umirovljenika 

i jer je više umrlih nego rođenih te oporavak 

leži na povećanju nataliteta. 

Mjera novčane pomoći obiteljima s troje i više 

djece je prvenstveno donešena kao 

demografska mjera pronatalitetne politike. 

Zahvaljujući tome, mnoge su se obitelji 

ohrabrile i donijele odluku o proširenju obitelji 

te su sada izložene većim odgojnim, 

financijskim, vremenskim i organizacijskim 

izazovima 

Mnogi mladi roditelji su računali na ovu mjeru 

i sukladno tome su donosili velike životne 

odluke (rađanje djece,otkaz na poslu, krediti...) 

te bi ih ukidanje dovelo u poziciju u kojoj je 

ugrožena njihova egzistencija. 

Mjera je dovela do povećanja broja trećerođene 

djece u gradu Zagrebu, a vjerujem da bi se taj 

trend nastavio u uzlaznoj putanji da se nije 

dogodila pandemijska kriza koja je obuhvatila 

cijeli svijet i radi koje se 2019. i 2020. godine 

sklopilo 1100 brakova manje nego prijašnjih 

godina.  

Da bi se neka mjera pokazala učinkovitom ona 

mora biti dugoročna i stabilna. Ova je mjera na 

snazi od rujna 2016. godine, dakle malo više od 

5 godina. Od toga dve godine traje pandemijska 

kriza i to svakako treba uzeti u obzir kao 

negativan aspekt koji je samo trenutno 

zaustavio trend povećanja trećerođene djece. 

Prihvaća se 



Također treba uzeti u obzir trajanje trudnoće od 

9 mjeseci, nakon čega žene sigurno neće opet 

odmah poželjeti ostati trudne već će čekati da 

najmlađe dijete malo poraste (2-3 godine) pa će 

se tek onda možda opet odlučiti na 

rađanje.Time možemo zaključiti kako je 

itekako prerano za govoriti koliko je ova mjera 

uspješna ili nije. Postoje žene koje bi bile 

spremne roditi treće dijete ali su tek rodile svoje 

prvo dijete. Mjeri koja je zamišljena kao 

demografska mjera, treba dati vremena da 

pokaže rezultate.  

Također, činjenica na koju svi demografski 

stručnjaci već dugo upozoravaju, je da je pad 

nataliteta hrvatski problem broj jedan, uz 

odlazak mladih iz Hrvatske, te je zbog rađanja 

sve manje djece ugrožena budućnost cijelog 

naroda.   Smatram da bi država napokon trebala 

shvatiti problem koji se tiče i njih i svih građana 

ove zemlje te uvesti status roditelja odgajatelja 

na razinu cijele države.  

Ukoliko se ta Odluka donešena 09.12.2021. ne 

poništi i ne stavi izvan snage, mnoge će 

višečlane obitelji ostati bez prihoda i biti će 

dovedene na rub siromaštva. Da ne govorim da 

će ono malo obitelji koji su spremni odgajati 

djecu da vole svoju zemlju i da ostanu u njoj 

jednoga dana raditi i puniti proračun, pobjeći 

van zemlje, trbuhom za kruhom. Ne znam koje 

obitelji sa troje i više djece će ovdje moći 

preživjeti. 

Jako je teško organizirati i provoditi kvalitetan 

obiteljski život u većoj obitelji ako i otac i 

majka trebaju raditi izvan kuće. Što je više 

djece u obitelji, više je i posla i obaveza koje se 

apsolutno ne mogu kvalitetno obavljati ako 

roditelja više od pola dana nema kod kuće. 

Upravo to i je razlog što najviše obitelji ima po 

jedno ili dvoje djece. Zato je ova mjera bila 

super poticaj za obitelji koje žele imati više 

djece ali se nisu usudili zbog nemogućnosti 

spajanja roditeljskih sa poslovnim obavezama.  

Stoga smatram neophodnim da se usvoji Nacrt 

prijedloga odluke o stavljanju izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja, te da se ostave 

isti uvjeti za sve korisnike sukladno Odluci koju 

su ostvarili i prema kojoj su planirali svoje 

životne odluke.  

 



Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja je hvalevrijedan 

i moralno i zakonito ispravan jer se stečena 

prava nikada ne bi smjela retroaktivno ukidati 

nikome, a osobito ne obiteljima koje su 

donosile važne životne odluke sukladno tim 

stečenim pravima i prema tome planirali broj 

djece, zaduživali se, podizali kredite na dugi niz 

godina itd. 

Treba sve vratiti kako je i bilo, ispoštovati 

ostvarena prava, a moj prijedlog je i da se ta 

mjera dovede na razinu cijele države u svim 

gradovima jer je to jedini način da riješimo 

problem pada nataliteta. 

1316. 
Milena 

Markanović 
 

1. Na stečeno pravo ne smije utjecati kasnija 

izmjena i/ili dopuna Odluke 

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba 

-odluka o izmjenama je nezakonita i djeca su  

1. Lažirani podaci za analizu neučinkovitosti 

mjere 

3. Demograf Pokos je dokazao da je mjera 

uspješna porastom 38% trećerođene i 60% 

četvrtog djeteta 

3. Nema retroaktivnog ukidanja stečenog prava 

a svaki korisnik koji ima pravomoćno rješenje 

ima legitimno očekivanje na ispunjenje istog 

4. Kao majka 5 djece-jedini izbor mi je bio 

status jer bih grad Zagreb  s 3 vrtićanca koštala 

7000 kn u jednom periodu – Grad je uštedio u 

mom slučaju 

5.  Odgojitelja na HZZZ nema kao niti 

izgrađenih vrtića - 5221 dijete će se aplicirati na 

gradske vrtiće ukoliko Sud odluku Skupštine 

procjeni kao zakonitu a sudski procesi u 

Hrvatskoj su maratonski predugi i nadam se da 

će Viši upravni sud donijeti zaštitu mjere i 

nastaviti se isplačivati novčana naknada za RO. 

Grad je dužan ispoštovati dana rješenja i 

zaključke do isteka istog. 

 

Prima se na 

znanje 

 

1317. 
Jadranka 

Lučić 
 

Slažem se s vašim prijedlog jer se štetna odluka 

od 9. 12. 2021. godine mora poništiti. 

Slažem se s potpunosti s vašim obrazloženjem. 

Prihvaća se 

1318. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

Prihvaća se 



rada i 

solidarnosti 

zastupnika Bandić Milan 365-Stranka rada i 

solidarnosti. 

                                                                                  

Mjera novčane pomoći obiteljima s troje i više 

djece je donešena kao demografska mjera 

pronatalitetne politike. Zahvaljujući tome, 

mnoge su obitelji donijele odluku o proširenju 

obitelji te su sada izložene većim odgojnim, 

financijskim, vremenskim i organizacijskim 

izazovima 

Mnogi su roditelji računali na ovu mjeru i 

sukladno tome su donosili velike životne 

odluke (rađanje djece,otkaz na poslu, krediti...) 

te bi ih ukidanje dovelo u poziciju u kojoj je 

ugrožena njihova egzistencija. 

Svi demografski stručnjaci već dugo 

upozoravaju da je pad nataliteta hrvatski 

problem broj jedan, uz odlazak mladih iz 

Hrvatske, te je zbog rađanja sve manje djece 

ugrožena budućnost cijelog naroda.   Smatram 

da bi država napokon trebala shvatiti problem 

koji se tiče i njih i svih građana ove zemlje te 

uvesti status roditelja odgajatelja na razinu 

cijele države.  

Ukoliko se ta Odluka donešena 09.12.2021. ne 

poništi i ne stavi izvan snage, mnoge će 

višečlane obitelji ostati bez prihoda i biti će 

dovedene na rub siromaštva.  

Ukidanjem prava i zapošljavanjem roditelja, 

oko 6 tisuća djece vrtićke dobi konkurirati će za 

mjesto u vrtićima koji su ionako prebukirani i 

nema dovoljno mjesta za svu djecu. Osoblje 

vrtića je preopterećeno i djeca bi bila zakinuta 

za kvalitetan predškolski program.  

Također, još uvijek živimo u sustavu u kojem 

poslodavac nema sluha za roditelje sa više djece 

i za silna bolovanja koja su neizbježna a sa više 

djece se i često ponavljaju te se onda obiteljima 

prijeti otkazima a roditelji su prisiljeni slati 

bolesnu djecu u vrtić ili školu. 

Smatram neophodnim da se usvoji Nacrt 

prijedloga odluke o stavljanju izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja, te da se ostave 

isti uvjeti za sve korisnike sukladno ostvarenim 

pravima prema kojima su planirali svoje 

životne odluke.  

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju izvan 

snage Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja treba usvojiti 

jer se stečena prava nikada ne bi smjela 



retroaktivno ukidati nikome, a osobito ne 

obiteljima sa više djece kojima će radi toga biti 

ugrožena egzistencija. 

1319. Đurđa Cecelja  

Slažem se s vašim prijedlog jer se štetna i 

sramotna odluka od 9. 12. 2021. godine mora 

poništiti. 

Slažem se s potpunosti s vašim obrazloženjem. 

Prihvaća se 

1320. 
Marijana 

Glasnović 
 

Podržavam nacrt prijedloga stranke 365 da se 

ukine Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj 

pomoći 

za roditelja odgojitelja tj. da se vrati sve kako je 

i bilo. Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom korisniku 

a 

ne odlukom skupštine,Odluka o izmjenama je 

nezakonita,nije napravljena stručna dubinski 

analiza mjere i u svojoj analizi Grad Zagreb je 

trebao promatrati kretanje samo treće i više 

rođenih. 

Korisnica sam mjere roditelj odgojitelj od kraja 

listopada 2017.Kako sam bila nezaposlena a u 

lipnju 2017.rodila treću kćerkicu kojoj je 

potvrđena dijagnoza Down sindrom predala 

sam 

sve potrebne papire i ostvarila pravo na 

mjeru.Ostvarivanjem mjere roditelj odgojitelj 

dobili smo svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine života najmlađeg 

djeteta 

te sam na temelju rješenja dobila kredit koji je 

mojoj obitelji i meni poboljšao život.Budući da 

smo podstanari a dijete s posebnim 

potrebamaiziskuje svakodnevno 

vježbanje,terapije,pomoć i brigu, ako se 

ostvari Odluka o izmjeni mjere bit ćemo 

svrstani u kategoriju socijalno ugroženih. 

Umjesto bezobzirnih restrikcija Grad Zagreb 

treba korisnicima Mjere roditelj odgojitelj 

ponuditi kompenzacijske mjere temeljem kojih 

bi sami roditelji odgojitelji mogli birati hoće li 

izaći iz mjere ili će u njoj ostati do ispunjenja 

uvjeta za njeno korištenje. 

Prihvaća se 

1321. 

Osobni 

podatci 

poznati Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Stranke rada i 

solidarnosti 

 

 

Status roditelja odgajatelja 

Majka sam 5 djece. 2 iz prvog braka ,3 iz 

drugog. Status sam uzela iz straha za sebe i 

svoju djecu. Suprug iz drugog braka je silovao 

moju najstariju kcer. Morala je i pobaciti. 

Dobio je samo 11 mj zatvora. Svakodnevne 

prijetnje i strah koji trpimonja i moja djeca me 

tjeraju da budem s njima 24 sata jer bez obzira 

sta je silovatelj i alkoholicar on ima pravo 

Prihvaća se 



vidjeti svoju djecu. Svaki dan se budimo sa 

grcem u zelucu jer neznamo ni kad ce nas 

zaskociti,prijetiti nam ili nesto drugo. 

Drzava,centar za socijal ,nitko nista ne 

poduzima 

po tom pitanju. A svoju vlastitu kcer vodi 

prema dnu. Status mi pomaze da skupa sa 

svojom djecom se borim i prozivljavam 

svakodnevni teror. Poništavanje trenutne 

odluke gradske skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja. Odluka svjesno gura višebrojne 

obitelji i državni sustav socijalne skrbi te će 

takvo nehumano, i nezakonito ponašanje 

potaknuti obitelji da se odsele zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti za njih i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1322. 
Renata 

Majetić 
 

Podržavam Vaš nacrt u cijelosti te sam 

zahvalna u ime moje obitelji na vašem 

angažmanu oko provođenja nezakonitih radnji 

u gradu Zagrebu. 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21). 

Prihvaća se 

1323. 
Karolina 

Smogar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. Vraćanje stečenih 

prava, uz mogućnost zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1324. 
Alen 

Njegovan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 

1325. 
Martina 

Blažević 
 

Donošenjem odluke o novčanoj pomoći, za 

roditelje odgojitelje, stvoren je pravni okvir na 

temelju kojega korisnici mjere ostvaruju svoje 

pravo na novčanu pomoć 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Status grada Zagreba 

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktom prema svakom korisniku, 

a ne odlukom gradske Skupštine 

Prima se na 

znanje 

 



Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

Dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u gradu Zagrebu 

pokazuju rast 

Korisnica sam mjere od samog početka. U tom 

trenutku za mene je bila najbolja odluka i moju 

obitelj, koja nam je stvorila novčanu 

sigurnost,jer sam radila za minimalac. 

Ovim ukidanjem mjere koja bi trebala stupiti na 

snagu sa 01.05.2022., za nas roditelje kojima 

djeca navršavaju 7 god.,a moje 4.dijete na koje 

imam status već je napunilo u studenom 7 

godina.Po novoj revidiranoj mjeri od 1000 za 

koju smatram da je i više nego ponižavujuća i 

sramotna. Na koji način gradonačelnik misli da 

minimalno peteročlana obitelj može preživjeti. 

Sadašnja vlast u gradu Zagrebu nas prisiljava da 

se stavimo na tržište rada, a postavlja se pitanje 

gdje i u koji vrtić da upišem svoju najmlađu 

kćer od 3 i pol godine.Koliko sam upoznata 

upisi počinju u 5. mjesecu kada meni mjera 

završava,a tada bih već trebala krenuti raditi. 

Smatram da je sramotna odluka "udariti" na 

obitelji i djecu,na najslabije, jer evidentno je da  

gladonačelnik i trenutna gradska vlast nisu 

svjesni da je u djeci budućnost i da nisu 

napravili nikakav plan niti riješenje koje će ići 

najviše djeci u korist. 

1326. 
Goran 

Njegovan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 

1327. 
Ivica 

Njegovan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 

1328. Zoja Njegovan  

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 



1329. 
Mateja 

Salatović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske 

skupštine o statusu roditelja odgajatelja. 

Odluka svjesno gura višebrojne obitelji i 

državni sustav socijalne skrbi te će takvo 

nehumano, i nezakonito ponašanje potaknuti 

obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu. 

Prihvaća se 

1330. 
Božica 

Salatović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine o 

statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno gura 

višebrojne obitelji i državni sustav socijalne skrbi 

te će takvo nehumano, i nezakonito ponašanje 

potaknuti obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu.  

 

Prihvaća se 

1331. Mijo Salatović  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1332. 
Katarina 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1333. 
Tihomir 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1334. 
Tihana 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1335. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika Bandić Milan 365-Stranka rada i 

solidarnosti. 

Prihvaća se 



Nemam primjedbi na pojedine članke Nacrta 

prijedloga a predlažem da se mjera roditelja 

odgojitelja uvede na razini cijele RH. 

1336. 
Lana 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1337. 
Barica 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine o 

statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno gura 

višebrojne obitelji i državni sustav socijalne skrbi 

te će takvo nehumano, i nezakonito ponašanje 

potaknuti obitelji da se odsele zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti za njih i djecu.  

 

Prihvaća se 

1338. Ivana Jurkić  

Status roditelja odgajatelja 

Imam 3 djece. Na statusu sam od 2018g. Radila 

sam u 2 smjene pa i uz osiguran vrtic nisam 

imala nikoga da mi cuva a ni podize djecu u 

popodnevnim terminima. Radno vrijeme mi je 

bilo do 23h. Cak i vikendima. Poništavanje 

trenutne odluke gradske skupštine o statusu 

roditelja odgajatelja. Odluka svjesno gura 

višebrojne obitelji i državni sustav socijalne 

skrbi te će takvo nehumano, i nezakonito 

ponašanje potaknuti obitelji da se odsele zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti za njih i djecu. 

Prima se na 

znanje 

 

1339. 
Martina 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prima se na 

znanje 

 

1340. Ivan Tonković  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prima se na 

znanje 

 

1341. 
Kristina 

Hribar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 



1342. 
Kristina 

Vrdoljak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1343. Ana Jerković  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1344. 
Matija 

Šimunović 
 

Korisnik mjere RO, otac šestero maloljetne 

djece, član osmeročlane obitelji. Slažem se s 

obrazloženjem razloga i s ciljevima 

koji se žele postići donošenjem akta. Predlažem 

da se omogući korisnicima mjere RO 

rad na pola radnog vremena čime bi se smanjila 

izdvajanja Grada Zagreba za 50% po korisniku 

koji 

prihvati rad na pola radnog vremena te bi se 

povećali prihodi preko prireza koji bi navedeni 

korisnici uplaćivali od rada na pola radnog 

vremena. 

Također, predlažem da se korisnicima mjere 

RO 

omogući pristup sezonskom radu, a da u tom 

periodu taj status RO bude zamrznut. 

Prima se na 

znanje 

 

1345. 
Vedran 

Jerković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1346. Josip Gogić  

Podrska roditeljima odgajateljima 

Podrzavam mjeru iako je ne koristim a otac sam 

9 tero djece ali zivim u okolici Zagreba pa 

nemam tu mogucnost.Smatram da je u 

Hrvatskoj potrebno vise djece jer su ta djeca 

upravo ona koja ce jednog dana spasavati 

Hrvatsku. Smatram da bi sve majke trebale biti 

izjednacene i mjera R.O je pun pogodak. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prima se na 

znanje 

 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

1347. 
Gordana 

Kolarević 
 

Podrska roditeljima odgajateljima 

Nisam se na zalost uspjela ostvariti kao 

majka,ali smatram da je svaki roditelj borac. 

Djeca nisu i ne bi smjela biti teret niti grada niti 

drzave jer su oni nasa buducnost i na njima se 

nesmije stedjeti nego sevteeba poticati i davati 

potporu obiteljima koji su spremni biti doma i 

odgajati svoju djecu za boljitak RH. Djeca i 

obitelji ce otici van HR. Tko ce nam jednog 

dana puniti proracun kad ostanu sami penzici? 

Nije posteno da se na tako malom 

proracunu grada koji kosta samo 1.7 % 

proracuna grada Zagreba stedi jos i na njima? 

Zasto se ne stedi na kojekakvim bespotrebnim 

udrugama? Poništavanje trenutne odluke 

gradske skupštine o statusu roditelja 

odgajatelja. Odluka svjesno gura višebrojne 

obitelji i državni sustav socijalne skrbi te će 

takvo nehumano, i nezakonito ponašanje 

potaknuti obitelji da se odsele zbog 

nesigurnosti i nestabilnosti za njih i djecu. 

Prima se na 

znanje 

 

1348. Davor Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1349. Jagoda Bujas  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1350. 
Marko 

Orešković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1351. 
Morana 

Janošević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

1352. 
Đurđica 

Cifrek Kolarić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1353. 
Jurica 

Cvitanić 
 Podržavam Nacrt 

Prihvaća se 

1354. 
Marko 

Radović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1355. Mario Sedmak  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1356. 
Đurđica 

Salatović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1357. Ivana Benzon  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1358. 
Ivana 

Jačmenjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1359. 
Darko 

Jačmenjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prima se na 

znanje 

 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

1360. 
Laura 

Jačmenjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1361. 
Silvija 

Cvitanić 
 Podržavam Nacrt 

Prihvaća se 

1362. Iva Ikić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1363. Ana Jurkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1364. Marko Mandić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1365. Ana Kolobarić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1366. 
Josip 

Jačmenjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 



1367. Andrea Balog  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1368. Suzana Brkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1369. 
Tomislav 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1370. Teo Tonković  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1371. Sara Tonković  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1372. 
Ivanka 

Tonković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1373. Katica Sušec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 



1374. Mirko Sušec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1375. Davor Sušec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1376. 
Jasminka 

Meršnik 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1377. 
Vesna 

Matijašec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1378. 

Manuela 

Poznić 

Svečnjak 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Prima se na 

znanje 

 



Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1379. Željko Novak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Prima se na 

znanje 

 



Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1380. Sanja Tomic  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

Prima se na 

znanje 

 



navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1381. 
Tanja 

Radanović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

Prima se na 

znanje 

 



posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1382. Sandra Lončar  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Prima se na 

znanje 

 



Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1383. 
Dinko 

Matijašec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1384. 
Dino 

Matijašec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1385. Tina Dančic  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 
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pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1386. Ema Matijašec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1387. 
Jadran 

Ikanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1388. 

Mirjana 

Bevanda 

Pokorić 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 
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djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



1389. 
Sanela 

Hajnović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 
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Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1390. Katica Koraš  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 
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link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1391. Josipa Stanić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 
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Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1392. Ana Treščec  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 
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poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1393. Sanja Zeko  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 
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Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1394. 
Ozana 

Keleminović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 
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Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1395. Sevime Nebi  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 
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navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1396. 
Martina 

Bertović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 
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posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1397. Nataša Jakuš  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1398. 
Sandra 

Zirdum 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1399. Sanja Čuljak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1400. Maja Galić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1401. 
Jasmina 

Belančić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1402. 
Valentina 

Kandić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 
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biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1403. Maja Šantek  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 
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Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1404. 
Danijela 

Fuček 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1405. 
Suzana 

Maretić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1406. 
Andrea 

Cesarec 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1407. 
Romana 

Šepović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1408. Andrea Gogić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1409. Ana Malbašič  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1410. Koraljka Galić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 
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biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1411. 
Ivančica 

Knežević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 
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Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1412. 
Romana 

Dragičević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1413. 
Kristina 

Mustač 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1414. 
Blaženko 

Jakovljević 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1415. Maja Kušenić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1416. Dora Kovač  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1417. Marta Kacera  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

Prima se na 

znanje 



zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1418. 
Tihana 

Kolomaz 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 
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biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1419. 
Nikolina 

Žugčić 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 
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Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1420. 
Martina 

Borovička 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1421. 
Ivana Babić 

Novak 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Prima se na 

znanje 



Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1422. 
Yurii 

Patalakha 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom korisniku, 

a ne odlukom Skupštine. 

1423. Hrvoje Ježić  

Podržavam prijedlog stavljanja odluke izvan 

snage i to prvenstveno jer je odluka donesena 

bez napravljene stručne i detaljne analize mjere 

Roditelj odgojitelj što se potvrđuje nedavnim 

upitima iz grada prema korisnicima sa 

traženjem detaljnijih podataka o istima. 

Također, nedopustivo je bilo ukidanje odnosno 

izmjene mjere na način da se povratno 

interveniralo u prava korisnika što je 

protuzakonito i protuustavno.  

Tražiti poništenje donesene odluke uz zahtjev 

izjašnjavanja gradonačelnika o nezakonitom 

postupku kojim je ta odluka bila donesena. 

Prima se na 

znanje 

1424. Zorka Ježić  

U prijedlog odluke o poništenju prethodne 

odluke svakako bi trebalo uvrstiti i činjenice o 

nepostojanju stručne studije kao preduvjeta za 

prethodno ukidanje mjere Roditelj odgojitelj 

koju grad nikada nije napravio već je 

prezentirao internu studiju članova političke 

platforme Možemo koja čak nije sadržavala niti 

ključnog stručnjaka – demografa. Također 

trebalo bi spomenuti i nezakonito ponašanje 

gradonačelnika pri donošenju odluke o 

ukidanju mjere s obzirom da je time išao protiv 

Ustava RH i EU pravne stečevine. Jednako tako 

potrebno je napomenuti kako su iza odluke o 

ukidanju mjere Roditelj odgojitelj stajali 

ideološki stavovi koji nemaju veze sa strukom 

niti sa javnim politikama kojima se potiče 

natalitet već naprotiv promovira smanjenje 

rađanja djece te pod izgovorom 

jednakopravnosti pokušava ukinuti prava za 

obitelji sa više djece u svim područjima. O 

istima može se dosta toga pročitati i na web 

Prima se na 
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stranicama Zaklade Rosa Luxemburg koja je 

financirala članove platforme Možemo i udruge 

kojima su pripadali gradonačelnik i mnogi 

članovi platforme Možemo. Poveznica na web 

stranicu: 

https://www.rosalux.de/en/news/id/45701/was-

ist-reproduktiver-rassismus 

1425. 
Darija Romić 

Ježić 
 

Odluka koja je bila donesena je štetna za 

korisnike, a ista je donesena protivno 

pozitivnim propisima RH i Ustavu RH te EU 

pravnoj stečevini. Radi istoga odluku je 

potrebno odmah staviti izvan snage te se ovaj 

prijedlog može nadopuniti i podacima iz 

nedavnog popisa stanovništva RH kako bi se 

dodatno uz sve ostalo argumentirala štetnost 

radikalne izmjene i praktično ukidanja 

demografske mjere Roditelj odgojitelj koja je 

Zagrebu povećala broj trećerođene i više djece. 

Obavezno tražiti odgovornost gradonačelnika 

za donošenje štetne odluke kojom se ukidaju 

prava korisnicima demografske mjere Roditelj 

odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

1426. Branimir Ježić  

Odluka za koju se predlaže poništenje je bila 

donesena protivno Ustavu RH i propisima o 

stečenim pravima, a sama šteta koju će 

prouzročiti je nemjerljiva. Naime, navedena 

odluka će stvoriti veliki broj socijalnih 

slučajeva te stvoriti katastrofu ne samo za 

korisnike već i ostale roditelje koji radi 

ogromnog pritiska na vrtiće neće moći upisati 

svoju djecu s obzirom da roditelji više djece 

imau prednosti pri upisima. Također, ova 

odluka je donesena bez stručnih studija o 

utjecaju iste na korisnike i na grad. Radi svega 

smatram ispravnim da se ovakva štetna odluka 

što prije poništi u Skupštini kao što se predlaže 

u ovom prijedlogu 

Prima se na 

znanje 

1427. Sara Jonjić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 
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blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1428. Ana Stričak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 
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dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 



1429. Branimir Štok  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 
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Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1430. Biserka Štok  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 
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link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1431. 
Marko 

Cizerlin 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 
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Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1432. 
Radojko 

Novosel 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 
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poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1433. Igor Svečnjak  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 
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Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1434. Mario Vučić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 
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Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1435. Oto Jungwirth  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 
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navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1436. Alen Malbašić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 
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posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1437. 
Nada 

Jungwirth 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1438. 
Dragana 

Novosel 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1439. Maja Pavenić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1440. Goran Gajski  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 
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doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1441. 
Željko 

Obradović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1442. 
Davor 

Kolomaz 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 
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biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1443. Petra Šurbek  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 
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Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1444. Antun Grgić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 
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nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  



Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1445. 
Jakov Jona 

Vučina 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 
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Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1446. Biserka Štok  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 
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da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1447. 
Marijan 

Stričak 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 
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smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1448. Vjera Lazić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

Prima se na 

znanje 



doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1449. 
Tomislav 

Hajnović 
 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 
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zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1450. Goran Šepović  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

Prima se na 

znanje 



biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1451. Nada Sabolić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Prima se na 

znanje 



Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko. 

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1452. Ivan Koleg  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

Prihvaća se 



uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

1453. Ana Boduljak  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1454. 
Marica 

Petrović 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1455. Marija Radić  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1456. 
Divna 

Radman 
 

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1457. 

Franca 

Krmpotić 

Pavlović 

 

Koristim status roditelja odgajatelja. Imam 7 

djece i 21 g staza.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 

1458. 
Roberto 

Pavlović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1459. 
Lucija 

Pavlović        
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1460. 

Marko 

Antonio 

Pavlović 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1461. Filip Pavić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1462. Žana Brkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1463. 
Mirzada 

Jurkić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1464. 
Slađana 

Princip 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1465. Andreja Tunić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1466. 
Dragica 

Marušić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1467. 
Katarina 

Lukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1468. 
Ivana 

Malenica 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1469. 
Andrea 

Cetinić 
 

Status roditelja odgajatelja 

Samohrana majka 3 djece. Koristila sam 

porodiljni 1 g ,i kad sam se htjela vratiti na 

posao dobila sam otkaz kao tehnoloski visak. U 

medjuvremenu me suprug ostavio,djete nisam 

mogla upisati u vrtic i bila sam primorana uzeti 

status da mogu bit sa kcerima doma i posvetiti 

im se jer su tesko prihvatile odlazak oca. Imam 

i stambeni kredit. Sa statusom zivimo skromno 

ali su mi djeca sretna i zdrava.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1470. Ivana Galić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1471. 
Katarina 

Mesić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1472. 
Saša 

Miloradović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1473. 
Antonija 

Radović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1474. Tina Kolić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1475. Ivana Rogulja  

Status roditelja odgajatelja 

Moje radno vrijeme je bilo do 23 h ,i vikendima 

i praznicima, svetkom i petkom. S obzirom da 

nemam nikakvu pomoć od ikoga bila sam 

primorana uzeti status je nisam nikako mogla 

popodnevno čuvanje i podizanje djece iz vrtića 

organizirati. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1476. Martina Relata  

Status roditelja odgajatelja 

Radila sam 11 g u Kuflandu i kako mi dijete nije 

primljeno u vrtić a roditelji mi žive van Zagreba 

nisam imala ničiju pomoć i morala sam dati 

otkaz.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

Prihvaća se 



nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1477. Mirela Krklec  

Status roditelja odgajatelja.  

Samohrana majka 3 djece. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1478. 
Mirsad 

Blažević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1479. 
Martina 

Biščan 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1480. Kata Salatović  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1481. Mirela Fagač  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1482. Dario Bavrlić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1483. Božidar Cizel  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1484. Tina Kapović  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1485. Sanja Jović  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1486. 
Drago 

Salatović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1487. Božica Cizel  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1488. Tomislav Vuk  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1489. 
Nikolina 

Čibarić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1490. Vedran Mic  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1491. Pavle Ikić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1492. 
Danijela 

Rončević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1493. Ruža Blažević  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1494. 
Antonija 

Martić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1495. 
Tomislav 

Martić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1496. Slavko Jurkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1497. Hrvoje Jurkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1488. 
Sanja 

Lehpamer 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1499. Irena Vodnik  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1500. Sanja Zeldrec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1501. 
Blagoja 

Veličovski 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1502. 
Marijan 

Đurinec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1503. Ana Mic  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1504. Petra Krpan  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1505. Ivan Kuk  

Status roditelja odgojitelja 

Imam troje djece. 2 vrticke i 1 predskolsko. 

Morao sam zatvoriti firmu zbog pandemije i 

gubitka posla. Uzeo sam mjeru jer se supruga 

morala vratiti nakon godinu dana sa 

poroduljnog na posao jer radi kao teta 

odgajateljica u vrticu i zbog nedovoljne radne 

snage zvali su je da se vrati na posao sa 

porodiljnog. Zbog dugorocnosti mjere imali 

smo namjeru imati jos djece,a s obzirom da se 

vec sad krse DPS standardi moju djecu nema 

tko cuvati ako cu biti primoran ici raditi. A sa 

1000kn niti vas pas gospodine Tomaševiću ne 

moze prezivjeti.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prima se na 

znanje 

 



1506. 
Marija 

Matijević 
 

Status roditelja odgojitelja, 3 djece. 

A na koji način vi mislite da se sa 1000 kn može 

preživjeti ja stvarno nemam pojma jer sam se 

morala odreći porodiljne naknade, jer ste na 

svom predizbornom obećanju JAVNO 

IZJAVILI DA POSTOJEĆE KORISNIKE 

NEĆETE DIRATI. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1507. 
Jasmina 

Popović 
 

Status roditelja odgojitelja 

Imam troje djece. Suprug mi je međunarodni 

vozač kamiona i doma dolazi 1 mjesečno. 

Nemam pomoći od nikoga i nisam djecu koja 

su mala mogla upisati u vrtić pa sam upravo 

zbog toga uzela status. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1508. 
Mladen 

Prskalo 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1509. 
Željka 

Lončarić 
 

Status roditelja odgojitelja 

Imam 5 djece. Status sam uzela na treĆe. Nisam 

radi njega rađala djecu ali sam se zbog njegove 

dugoročnosti odlučila i za 4 i 5 dijete. Ukidanje 

statusa mi ruši cijeli koncept jer ne znam u koji 

vrtić da upišem djecu s obzirom da u ni jednom 

mjesta nema. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1510. Petar Krpan  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1511. Senada Krpan  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1512. Jakov Krpan  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1513. 
Siniša 

Popović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1514. 
Zdravko 

Markuš 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1515. Vlatka Zorić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1516. 
Matija 

Maligec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1517. Sandra Kuk  

Ja sam teta odgajateljica u vrtiću. Radim 14 

godina. Zbog nestašice radnika sam sa 3 

djetetom prekinula porodiljni i bila primorana 

ići raditi. Smatram da je ova mjera pridonijela 

kvalitetnijem radu u vrtićkim skupinama, jer je 

rasteretila ionako prevelike vrtićke grupe koje 

već sad krše DPS. Do tada se nismo mogli 

kvalitetno baviti sa djecom u skupinama u 

kojima vrlo često budu i djeca sa p.p. 

Sa takvom djecom u većini slučajeva je jako 

teško ishoditi asistenta i to otežava rad u 

skupini. Moj privatni život s mjerom je postao 

kvalitetniji, opušteniji. Što je doprinijelo 

dobrom pristupu odgoja djece gdje se njeguju 

obiteljske vrijednosti. Članovi se povezuju, 

djeca se osjećaju sigurnijima sto su 

predispozicije da odrastu u savjesne i kvalitetne 

ljude. 

Načelne primjedbe 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1518. Zoran Marić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1519. Sanja Marić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1520. 
Maja 

Borovčak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1521. Monika Blaž  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1522. Tena Mlinarić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1533. Igor Zeba  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1524. 
Doris 

Perković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1525. Silvio Župan  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1526. Ivana Kobas  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1527. Matej Jurkić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1528. 
Adriana 

Petrović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1529. Paula Kiš  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1530. 
Božica 

Maleković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1531. Emina Babić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1532. 
Antonio 

Huzek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1533. 
Marijana 

Sojka 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1534. 
Nebojša 

Deletić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1535. Vesna Deletić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1536. 
Slavica 

Gerenđir 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1537. 
Zvonimir 

Godić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1538. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Smatram da promjene vezane za mjeru Roditelj 

odgojitelj, izglasane 09.12.2021. na Skupštini 

Grada Zagreba, zaista nisu u redu. Obitelji 

korisnika mjere stavljene su u izrazito 

nepovoljan položaj, rekla bih ni krive ni dužne.  

Mjera nam je ponuđena, nije nešto što smo sami 

izmislili. Životi tih obitelji posložili su se oko 

nečega što nam je Grad ponudio i dao. 

Prihvaća se 



Korisnica sam mjere od 2016.g., u to vrijeme 

već sam imala troje djece, supruga, kredit za 

stan i stalan posao u projektnom uredu. I suprug 

i ja fakultetski smo obrazovani. Na kućnu 

adresu dobila sam pismo ponude vezano za 

mjeru. Odluka za dati otkaz nije bila ni malo 

laka. Noćima smo sjedili i razmišljali. Budući 

da je suprug vojno lice i da se taman spremao 

na drugu šestomjesečnu misiju na Kosovo i 

budući da smo u Zagrebu sami, bez podrške 

obitelji, odlučili smo se da ću dati otkaz i 

prihvatiti mjeru. 

Svaka obitelj ima svoju priču i svoje razloge. 

Mogu shvatiti da Grad nema novaca, mogu 

shvatiti da se ljudima ne sviđa ova mjera (iako 

čvrsto vjerujem da bi ju prihvatili objeručke), 

ali nikako ne mogu shvatiti ovakvo ponašanje 

Grada. Znači, doslovno su si uzeli za pravo 

uzimati kako im se prohtije. Danas meni, sutra 

tebi.  

Nisam pravnik, demograf niti stručnjak, ali 

smatram da je odluka Skupštine donesena bez 

prethodnih analiza, totalno nepripremljeno i 

krajnje bahato. 

Prvo ukinete, a onda šaljete anketne listiće i 

radite analize!!!! 

U Zagrebu sam od 1995.g., obožavam ga i 

osjećam ga svojim. Nakon svih tih godina, 

danas se u njemu osjećam loše, prevareno i 

nesigurno.  

Izvrgnuta ruglu i totalno nezaštićena od Grada 

u kojem živim i koji mi je nešto sam ponudio.  

 

- Revidirati mjeru u smislu provjeravanja 

mogućih kršenja prava na osnovu kojih je status 

dobiven 

- Napraviti detaljne i stručne analize 

mjere koje se temelje na stvarnim podacima, a 

ne na temelju subjektivnih interesa 

- Ako je mjera totalno neprihvatljiva i ako 

zaista nije dala rezultate (u što sumnjam), 

ukinuti mjeru, ali u smislu ne primanja novih 

zahtjeva 

1539. 
Ana 

Martinović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1540. Ivan Godić  

Korisnik statusa roditelj odgojitelj, 3 djece. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1541. 
Viktorija 

Kovačević 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1542. 

HURO – 

Hrvatska 

udruga 

roditelja 

odgojitelja 

 

S obzirom da je aktualna gradska vlast u rujnu 

2021.g donijela Odluku o privremenom 

stopiranju prihvata novih korisnika prava na 

mjeru roditelj odgojitelj, nije jasno zbog čeka je 

pokrenula proces, te u gradskoj Skupštini 

većinom svojih glasova donijela Odluku o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. Naime, Odluke iz 2016.g. 

i 2018.g. definiraju uvjete za korištenje prava 

na mjeru svih sadašnjih korisnika, svaki 

korisnik koji se ne pridržava propisanih uvjeta 

pojedinačnih upravnim aktom izdanim od 

nadležnog gradskog ureda gubi pravo na 

korištenje mjere roditelj odgojitelj.  

Do sada se, nakon izglasavanja Odluke o 

izmjenama, moglo zaključiti da korisnicima 

mjere nikada neće biti uručeni pojedinačni 

upravni akt kojim se odlučuje o ukidanju 

njihovog statusa i prava na novčanu pomoć, niti 

je izgledno da će podnositelji takve pojedinačne 

upravne akte moći osporavati u pojedinačnim 

upravnim sporovima, a time nije predviđen 

nikakav pravni put zaštite stečenih prava 

podnositelja, te je stoga preostalo na Visokom 

upravnom sudu pokrenuti postupak ocjene 

zakonitosti općeg akta (Odluku o izmjenama), 

a sve zbog povrede zabrane povratnog 

(retroaktivnog) djelovanja te povrede načela 

zaštite stečenih prava i legitimnih očekivanja. 

Grad Zagreb opravdava donošenje osporenog 

općeg akta proračunskim uštedama ili pak 

navodnom željom za uključivanjem žena na 

tržište rada, a bez ikakve prethodne analize o 

tome je li korisnike ove mjere uopće moguće 

Prima se na 

znanje 

 



uključiti u tržište rada i koji su izgledi njihova 

zapošljavanja, bez podataka o njihovom 

prethodnom radnom statusu, nezaposlenosti, 

kvalifikacijama, kao i bez ikakvih podataka o 

njihovom imovnom stanju i posebno ranjivim 

skupinama. 

 

Demografska mjera roditelj odgojitelj djeluje 

isključivo na broj treće i više rođenih, te se Grad 

Zagreb nije trebao pozivati na ukupni broj 

novorođenih, zbog prisutnog pada broja prvo i 

drugo rođenih, čime je u Obrazloženju u sklopu 

mijenjanja Odluke manipulirao statističkim 

podatkom prikazujući tako neuspješnost mjere. 

Kako oko 85% roditelja odgojitelja čine žene – 

ova mjera osobito pomaže u promicanju i 

financijskom vrednovanju često nevidljivog 

rada žena u obitelji,  

te pokazuje da je doprinos žena u dobrobiti 

njihove djece  i obitelji u najmanju ruku 

jednako društveno vrijedan kao i rad žena na 

radnom mjestu. 

Ovu mjeru su uzele i nezaposlene osobe koje 

nisu ispunjavale uvjete za druge socijalne 

naknade, a omogućila je pak žrtvama 

obiteljskog nasilja i osamostaljivanje od od 

materijalnih prihoda nasilnog partnera i odlazak 

iz nasilnog okruženja. 

Sustav predškolskog odgoja ozbiljno je 

potkapacitiran, vrtićke grupe su prevelike i 

grubo krše pedagoški standard. Ukidanjem 

mjere novčane pomoći roditeljima 

odgojiteljima problem se višestruko pogoršava.  

Životni odabiri, uključujući i odabir poslovne 

karijere nisu niti trebaju biti pitanja u 

ingerenciji lokalne uprave, a kamoli njihova 

briga, te je prihvaćanje statusa roditelja 

odgojitelja, zajedno s predviđenim 

ograničenjima i odricanje od sudjelovanja na 

tržištu rada u korist brige i odgoja vlastite djece 

bio slobodan izbor svakog korisnika. 

Prema analizi ove mjere iz Stručnog mišljenja 

prof.dr.sc. Nenada Pokosa od 8.1.2022. u četiri 

pune godine provođenja mjere rođeno je 866 

trećerođene djece više nego u razdoblju 2013.-

2016.g. 

Loši demografski pokazatelji u sklopu nedavno 

obavljenog popisa stanovništva RH, u situaciji 

kad imamo masovno iseljavanje cijelih obitelji 

iz RH (radno i reproduktivno sposobnih), a uz 

pokazatelj da je ova lokalna demografska 



polučila rezultate u Gradu Zagrebu, postavlja se 

pitanje kakvi bi statistički pokazatelji broja 

stanovnika u ovoj regionalnoj i lokalnoj 

jedinici, ali i u državi, bili da ta mjera nije niti 

uvedena?! 

Podržavamo vaš prijedlog i napor iz oporbenih 

redova kako bi kroz zagrebačku Skupštinu, gdje 

je i izglasana, stavili izvan snage Odluku o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. 

1543. 
Tihana 

Sauković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1544. 
Tomislav 

Sauković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1545. 
Robert 

Hrgović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1546. 
Štefica 

Hrgović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1547. Josip Hrgović  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1548. Tihana Sopek  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1549. 
Vesna 

Štefanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1550. 
Tomislav 

Štefanović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1551. Ilija Duspara  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1552. Josip Duspara  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1553. Ruža Duspara  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1554. Pero Duspara  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1555. Marija Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1556. Mladen Kralj  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1557. 
Katarina 

Duspara 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1558. Jure Perić  

Slažem se sa napisanim: 'podržavam predloženi 

nacrt, mjera se treba održati za postojeće ali i 

poboljsati za nove kao uzor da se ovakva mjera 

uvede na razinu Hrvatske, a u svrhu podizanja 

nataliteta i rasterećenja vrtića.' 

Prihvaća se 

1559. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Ostvarivanjem prava na 

mjeru,  roditelji su dobili svojevrsno jamstvo da 

će korištenje trajati do petnaeste godine života 

najmlađeg djeteta, Samim time osobno sam 

dala otkaz na poslu sa ugovorom na neodređeno 

sa placom koja je iznosila veci iznos nego sama 

mjera kako bi dok su djeca mala bila s njima 

doma a ne da ih zbog smjena na poslu moram 

vodit svuda okolo dok mene nema doma.  

Napuštanje tržišta rada bio je slobodan izbor 

svakog roditelja, koji je odlučio prihvatiti 

ponuđeno pravo na mjeru i prekinuti ga i prije 

petnaeste godine djeteta ukoliko to želi. 

Korisnicima  biva narušeno financijsko stanje 

Prima se na 

znanje 

 



smanjivanjem iznosa mjere i njihovim 

potpunim ukidanjem, što nije dobro niti za 

djecu niti za roditelje. Ako sam se ja držala 

pravila koja su bila zatražena da bi mogla biti 

korisnik mjere(dala otkaz, ispisala dio djece iz 

vrtića) onda nije pošteno da se mjera samo tako 

odjednom ukida i drastično promjeni jer ovo 

nije igra, već se radi o ljudski životima i to 

ponajviše djecom koja će najviše biti zakinuta. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Ova mjera nije niti zakonom mogla biti ovako 

retroaktivnog djelovanja,te zbog navedenog je 

Višem Upravnom sudu Republike Hrvatske 

predan zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da 

ce ova odluka biti poništena na Skupštini u 

veljači ili da će ju poništiti navedeni sud u 

razumnom roku. Te time vratiti mir 

korisnicima,pravo na dostojanstven život i 

spriječiti medijski i javni link kojem su 

korisnici izloženi od svoji sugrađana,a čak i od 

ljudi van grada Zagreba. 

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

1560. Dora Vrdoljak  

Ja sam Dora Vrdoljak majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2020.godine.Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci jer mi je to bilo ponudeno  .Kao 

majka sam ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

Prihvaća se 



sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

1561. Melita Jurak  

Ja sam Melita Jurak, majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2019.godine. Prije 

uzimanja mjere roditelj odgojitelj bila sam 

zaposlena jedanaest godina.Status roditelja 

odgojitelja sam prihvatila jer sam dobila 

mogucnost posvetiti se maksimalno svojoj 

djeci jer mi je to bilo ponudeno te sam se 

mogla posvetiti svome djetetu koje ima cetvrti 

stupanj ostecenja  zdravlja.  .Kao majka sam 

ljuta i razočarana jer se po javnim mrezama  

moja djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

Prihvaća se 

1562. 
Nina Bilin-

Jurkić 
 

Ja sam Nina Bilin-Jurkić majka sam troje 

djece i korisnica sam mjere od 2017.godine. 

Status roditelja odgojitelja sam prihvatila jer 

sam dobila mogucnost posvetiti se 

maksimalno svojoj djeci jer mi je to bilo 

ponudeno te sam se mogla posvetiti svome 

djetetu koje ima cetvrti stupanj ostecenja  

zdravlja. Također sam predavala papire za 

status njegovatelja te sam odbijena  .Kao 

majka sam ljuta i razočarana jer se po javnim 

mrezama  moja djeca nazivaju okotima,a mi 

majke lijencinama. Potpisivanjem rjesenja 

vidjela sam dugoročnu sigurnost kako je i sam 

grad obecavao!Ova ponuda od grada za mene 

je znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Prihvaća se 



Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

1563. Iva Krezić  

Ja sam Iva Krezić majka sam troje djece i 

korisnica sam mjere od 2018.godine. Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Prije uzimanja statusa sam bila 

zaposlena.Kao majka sam ljuta i razočarana jer 

se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

Prihvaća se 

1564. 

Corny 

Koraljka 

Smith 

 

Ja sam Corny Koraljka Smith majka sam 

cetvero djece i korisnica sam mjere od 

2017.godine.Samohrana sam majka. Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci. Prije uzimanja statusa sam bila 

zaposlena 15 godina.Kao majka sam ljuta i 

razočarana jer se po javnim mrezama  moja 

djeca nazivaju okotima,a mi majke 

lijencinama. Potpisivanjem rjesenja vidjela 

sam dugoročnu sigurnost kako je i sam grad 

obecavao!Ova ponuda od grada za mene je 

Prihvaća se 



znacila veliku sigurnost za moju buducnost 

Ovim putem zelim podrzati ovo javno 

savjetovanje i poruciti vladajućima da statut 

grada Zagreba ne dopusta povratno 

djelovanje,i da se nada rjesenja moraju 

ispostovati do kraja! Ovakvo ishitreno 

ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

 

1565. Višnja Vrabec  

Ja sam Visnja Vrabec majka sam cetvero djece 

i korisnica sam mjere od 2019.godine Status 

roditelja odgojitelja sam prihvatila jer sam 

dobila mogucnost posvetiti se maksimalno 

svojoj djeci.Kao majka sam ljuta i razočarana 

jer se po javnim mrezama  moja djeca nazivaju 

okotima,a mi majke lijencinama. 

Potpisivanjem rjesenja vidjela sam dugoročnu 

sigurnost kako je i sam grad obecavao!Ova 

ponuda od grada za mene je znacila veliku 

sigurnost za moju buducnost Ovim putem 

zelim podrzati ovo javno savjetovanje i 

poruciti vladajućima da statut grada Zagreba 

ne dopusta povratno djelovanje,i da se nada 

rjesenja moraju ispostovati do kraja! Ovakvo 

ishitreno ukidanje je 

neodgovorno,nehumano,nezakonito i 

sramotno! Ustav republike Hrvatske bi trebao 

stititi svoje gradane! Za mjeru roditelje 

odgojitelja izdvaja se svega 3-5%gradskog 

proracuna! Djeca su Ustavom zasticena 

kategorija te ocekujem da ce mjera koja je 

donesena biti vracena i ispostovana! 

Prihvaća se 

1566. 
Dalibor 

Vrabec 
 

Ja sam  Dalibor Vrabec ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 



1567. Igor Krezić  

Ja sam  Igor Krezić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krše zakon o lokalnoj samoupravi, 

Ustav RH. Ne žele slušati niti stručnjake niti 

demografe jer se vode svojom ideološkom 

politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrška za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih štiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1568. Josip Bojev  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1569. Luka Bojev  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1570. 

Marija 

Dubravka 

Bojev 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1571. 
Andreja 

Karisman 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1572. 
Damir 

Karisman 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

Prihvaća se 



i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

1573. 
Matija 

Karisman 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1574. 
Mihaela 

Karisman 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1575. Matej Novotni  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1576. 
Inez Žigić 

Muhamerović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1577. Marina Žigić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1578. Javica Greit  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



1579. Marica Greit  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1580. 
Suzana 

Fabričini 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1581. Branko Sreš  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1582. Ana Markuz  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1583. Dario Meseš  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1584. Marko Vukoja  

Ja sam Marko Vukoja ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Prihvaća se 



Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1585. 
Monika 

Tkalec 
 

Ja sam  Monika Tkalec ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1586. 
Antonija 

Vojvoda 
 

Ja sam Antonija Vojvoda ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1587. Dejan Dorić  

Ja sam Dejan Dorić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1588. Ana Knežević  

Ja sam Ana Knežević i ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Prihvaća se 



Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1589. Marjan Agićić  

Ja sam Marjan Agićič ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1590. 
Stjepan 

Knežević 
 

Ja sam Stjepan Knežević ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1591. Ivo Krajinović  

Ja sam Ivo Krajinović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1592. 
Idriz 

Hasanović 
 

Ja sam Idriz Hasanović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

Prihvaća se 



stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1593. Alan Stiplošek  

Ja sam Alan Stiplošek ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1594. 
Josip 

Karamatić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1595. Kruno Krivak  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1596. 
Ivan 

Poslončec 
 

Ja sam Ivan Poslončec ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 



1597. 
Đurđica 

Krivak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1598. Katica Božić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1599. 
Renata Mršić-

Halilović 
 

Ja sam Renata Mršić-Halilović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1600. 
Marijan 

Cajner 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1601. 
Sonja 

Zahirović 
 

Ja sam Sonja Zahirović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 



1602. Mirel Subašić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

1603. 
Silvano 

Stanišljević 
 

Ja sam Silvano Stanišljević ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1604. 

Marija 

Jakešević-

Vukančić 

 

Ja sam Marija Jakešević-Vukančić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1605. 
Valentina 

Dorić 
 

Ja sam Valentina Dorić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1606. Dunja Parlov  

Ja sam Dunja Parlov ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

Prihvaća se 



svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1607. 
Ana 

Krajinović 
 

Ja sam Ana Krajinović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1608. 

Ena 

Poslončec-

Halilović 

 

Ja sam Ena Poslončec-Halilović ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1609. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ja sam Anita Kovačić ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1610. 
Marijana 

Sente 
 

Ja sam Marijana Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

Prihvaća se 



javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

1611. Željko Sente  

Ja sam Željko Sente ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske 

Prihvaća se 

1612. Petra Žižić  

Ja sam Petra Žižić ovim putem PODRZAVAM 

borbu roditelja odgojitelja za njihova stecena 

prava!Zelim  podrzati ovo javno savjetovanje! 

Gradska vlast treba biti svjesna da krse zakon o 

lokalnoj samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati 

niti stručnjake niti demografe jer se vode 

svojom ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

1613. 
Natalija 

Berišić 
 

Demografskih mjera imamo premalo.Treba 

vratiti i zaprimati nove zahtjeve. 

Prima se na 

znanje 

 

1614. Franjo Berišić  
Vratite prijava korisnicima mjere. Mjera je 

odlična za povećanje nataliteta. 

Prihvaća se 

1615. Mateo Voščak  Sigurnost roditeljima sa više djece. 

Prihvaća se 

1616. 
Ivanka 

Marković 
 Ostavit mjeru jer je fantastična. 

Prihvaća se 

1617. 
Biljana 

Postružin 
 Odlična mjera. Ostavit ju. 

Prihvaća se 



1618. 
Snježana 

Klenović 
 Mjera super, jer roditelji su doma sa djecom. 

Prihvaća se 

1619. Petar Anić  Ostavit mjeru obavezno. Super je. 

Prihvaća se 

1620. 
Anđela 

Golomeić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prihvaća se 

1621. Zumra Papak  
Podrška roditeljima odgojiteljima. Podrška u 

borbi za stečena prava 

Prihvaća se 

1622. Josip Matić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1623. 
Josip 

Karamatić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1624. Tanja Palić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1625. Hendrik Sertić  Podržavam staru mjeru. 

Prihvaća se 

1626. 
Tomislav 

Sertić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

 

1627. Marko Sertić  Podržavam roditelje odgojitelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1628. Goran Sertić  Podržavam roditelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1629. 
Snježana 

Sertić 
 Podržavam staru mjeru roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

1630. Mario Sertić  Podržavam roditelje i staru mjeru RO. 

Prihvaća se 

1631. 
Senka Kaurin 

Sertić 
 Podržavam roditelje odgojitelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1632. Vesna Sertić  Podržavam roditelje odgojitelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1633. Slavica Anić  Sigurnos roditeljima sa više djece. 

Prima se na 

znanje 

 



1634. 
Lovro 

Hokman 
 Sigurnost roditeljima sa više djece. 

Prima se na 

znanje 

1635. Bruno Barbir  Super mjera koja treba ostat. 

Prima se na 

znanje 

1636. 
Vladimir 

Havdić 
 Odlična mjera kao i sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1637. 
Darinko 

Havdić 
 Odlična mjera kao i sigurnost djece. 

Prima se na 

znanje 

1638. 
Snježana 

Kostančar 
 Odlična mjera. 

Prima se na 

znanje 

1639. 
Valentina 

Golubić 
 Ostavit mjeru kao podršku roditeljima. 

Prihvaća se 

1640. 
Jelena 

Prekodravac 
 

Ostavit mjeru kao pomoć roditeljima sa više 

djece. 

Prihvaća se 

1641. 
Ana 

Prekodravac 
 Mjera fantastična. Ostavit ju. 

Prihvaća se 

1642. Ljubica Babić  

Na statusu sam od 3 mj.2020. Uzela sam ga kao 

sigurnost da sam sa djecom, a sada je to upitno. 

Prilagodili smo svi život po tome i računali na 

to jer je od grada što je trebalo biti sigurno. 

Mjeru treba ostaviti, mi ćemo sami odlučiti 

kada ćemo ići raditi. Nije isto ići raditi sa troje 

male djece i troje velikih. 

Prihvaća se 

1643. Ivan Babić  

Supruga koristi status. Puno nam je olakšao 

život. Prilagodili smo sve na to da je supruga 

kod kuće. Mjeru treba ostaviti. 

Prihvaća se 

1644. 
Ivanka 

Galović 
 

Mjeru treba ostaviti na izbor dali žele biti doma 

s djecom ili ići raditi. 

Prihvaća se 

1645. 
Ivana 

Lovrenović 
 

Imam dvoje djece, nakon ovakve nestabilnosti 

koju nam je grad pružio, kako misle da će se 

itko odlučiti uzeti bilo koju demografsku mjeru. 

Mjeru treba ostaviti. 

Prihvaća se 

1646. 
Sandra 

Baričević 
 

Mjeru nam treba ostaviti kao što smo odabrali 

ju uzeti, tako ćemo odabrati dali želimo ići 

raditi. 

Prihvaća se 

1647. Renata Šimić  

Imam troje djece. Korisnica sam od 2016.. 

Odabrala sam biti kod kuće sa djecom, a ne da 

brinem hoću li dobiti otkaz zbog bolovanja. 

Djeca su navikla da im je majka doma. 

Prilagodili smo svoje živote, a sada u strahu 

Prihvaća se 



čekamo šta će biti. Mjeru treba ostaviti, 

odabrala sam biti doma. 

1648. Josip Berišić  

5 posto proračuna se samo odvaja za 

demografiju. Taj iznos trebao bi biti veći 

ukoliko želimo zadržati obitelji. Mjeru treba 

ostaviti. 

Prihvaća se 

1649. Julija Matić  
Mjera je osmišljena odlično. Treba poticati i 

nagrađivati velike obitelji. 

Prima se na 

znanje 

1650. Bernarda Palić  Mjeru treba ostaviti korisnicima. 

Prima se na 

znanje 

1651. 
Antonija 

Karamatić 
 

Mjera treba biti izbor korisnika, a ne ih baciti 

na ulicu i tudinu. 

Prihvaća se 

1652. Juraj Palić  
Mjera je mali izdatak onome što će nam se 

vratiti kroz godine. 

Prima se na 

znanje 

 

1653. Sandra Dučkić  
Mjeru treba staviti na izbor korisnicima, a ne ju 

ukidati. 

Prihvaća se 

1654. Tereza Palić  
Mjeru treba otvoriti za sve zainteresirane 

strane. Ostaviti onima koji jesu u njoj. 

Prima se na 

znanje 

 

1655. Nikola Dodić  
Korisnici su si krojili vrijeme i život. Mjeru 

treba ostaviti. 

Prihvaća se 

1656. Olga Čibarić  
Mjeru treba ostaviti roditeljima. 5 posto 

proračuna za demografiju je malo. 

Prima se na 

znanje 

 

1657. Roko Palić  
Mjeru treba ostaviti te poticati još 

demografskih mjera. 

Prihvaća se 

1658. Berišić Ana  
Obitelj je stup društva. Treba poticati obitelji, a 

ne ih tjerati. Mjeru treba ostaviti. 

Prihvaća se 

1659. 
Tereza 

Čolakić 
 Mjeru treba ostaviti korisnicima. 

Prihvaća se 

1660. 
Florijan 

Čolakić 
 

Mjera je polučila rezultat. Treba ju ostavit 

korisnicima. 

Prihvaća se 

1661. 
Ivanka 

Čolakić 
 

Ostavite mjeru roditeljima, jer je poražavajući 

broj stanovnika. Nesmijemo dooustiti 

iseljavanje obitelji. 

Prihvaća se 

1662. Roko Berišić  Mjeru treba ostaviti roditeljima. 

Prihvaća se 



1663. Irena Berišić  
Mjeru treba ostaviti roditeljima i pustiti nove 

korisnike. 

Prima se na 

znanje 

 

1664. 
Ignacio 

Berišić 
 

Vratite roditeljima njihova stečena prava. Pad 

stanovništva je poražavajuć. 

Prihvaća se 

1665. Branko Gustić  Mjera je super i ostavite ju. 

Prihvaća se 

1666. Lucija Gustić  Mjeru treba ostaviti i povisiti. 

Prima se na 

znanje 

 

1667. 
Marijana 

Turčić 
 

Smatram kako se status nije smio ukinuti za 

nove korisnike, te kako traba uvesti još 

demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

1668. 
Adriana 

Lacković 
 

Korisnica sam statusa od 11. mj. 2019.. Imam 

troje djece sa kojima sam na statusu i dvoje 

punoljetne, dakle imam petero djece. 

Samohrana sam majka te sam dala otkaz u firmi 

gdje sam radila dugi niz godina kada je moj 

bivši suprug otišao i prestao se brinuti o djeci, 

dvojica koji su punoljetni, samostalni su. 

Prima se na 

znanje 

1669. 
Tatjana 

Celiček 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1670. 
Dragutin 

Božić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1671. Josipa Jagatić  

Smatram da status svakako treba 

ostaviti,međutim smatram kako treba biti i na 

razini RH. 

Prihvaća se 

1672. Maja Levak  

Majka 4 djece, korisnica sam mjere od 

30.12.2016.g. U mjeri sam rodila 4. dijete. 

Status sam ostavila na trećem djetetu. U 

drugom mj. Izgubit ću porodiljni. Voljela bih 

kada bise status ponovo uveo za nove korirnike 

i uvelo još demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

 

1673. Sandra Peturić  

Majka šestero djece. Korisnica statusa od 4. 

mj.2017.g.. Mislim da treba zaprimiti i nove 

korisnike te uvest još demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

 

1674. Ana Božić  

Korisnica statusa, majka 3 djece.  Mjeru 

koristim od 01.04.2019.g.. Želim da naša 

stečena prava ostanu kakva jesu, da status 

ostane, uvede se za nove korisnike te da se u 

Zagrebu i ostalim dijelovima RH uvede. 

Prihvaća se 

1675. 
Aleksandra 

Klen 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 



1676. Anita Juranić  
Mjera je pokazala rezultate. Smatram kako bi 

trebalo donjeti više demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

1677. Ivana Mornar  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1678. 
Tamara 

Minihoper 
 

Slažem se da se ne smije ukidati mjeru te 

smatram kako se nije smjela ukinuti za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

1679. Maja Habek  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1680. 
Linda 

Padovan 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1681. Zdenka Demo  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1682. 
Nina Vesely 

Nekić 
 

Smatram da treba uvesti još mjera i nikako ne 

dirati u stečena prava roditelja odgojitelja. 

Prima se na 

znanje 

1683. Mia Aužina  

Podržavam mjeru. Smatram da je mjera itekako 

pokazala rezultate. Želim da se mjera svede na 

državnu razinu. 

Prihvaća se 

1684. 
Ksenija 

Bronić 
 

Želim da se mjera ne mijenja niti revidira već 

da se uvede još demografskih mjera. 

Prihvaća se 

1685. 
Nediljko 

Rajčić 
 

Smatram da bi mjeru trebalo uvesti na državnu 

razinu. 

Prima se na 

znanje 

1686. Đeni Rajčić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1687. 
Dolores Laća 

Čorić 
 

Smatram da treba uvesti još demografskih 

mjera a nikako ne ukidati. 

Prima se na 

znanje 

1688. Irena Blek  

Ukidanje mjere pod pokroviteljstvom SDP-a je 

nezakonito degradiranje roditelja odgojitelja i 

njihovih prava. 

Nemam primjedbi na nacrt prijedloga jer 

vjerujem u pravomoćnost njihovih rješenja i 

zaključaka te pravdu suda. 

Prihvaća se 

1689. 
Lorena 

Vlaović 
 

Ukidanje mjere je nehumano prema djeci te 

ljudima koji su svojim izborom ušli u 

demografsku mjeru. 

Pohvaljujem borbu za pravdu i ulaganje u djecu 

u svijetlu ogromne demografske krize. 

Prima se na 

znanje 

 

1690. Ana Gečević  
Ukidanje mjere pod blagoslovom SDP-a je 

potez koji će nanjeti generacijsku štetu. 

Prihvaća se 



Slažem se s nacrtom prijedloga akta i smatram 

da mjeru treba omogućiti i za nove korisnike. 

1691. 
Marina 

Mandić 
 

Svirepost nove vlasti pod okriljem SDP-a će 

dugo ostati zapamćena, generacijski čak. Treba 

poštovati stečena prava. 

Podržavamsvim srcem pravdu te sam nacrt 

prijedloga. 

Prihvaća se 

1692. Drago Pudić  

Mjeru treba proširiti na cijelu zemlju, a lokalnu 

vlast sa SDP-om sudski kazniti za nezakonite 

radnje. 

Roditelji odgojitelji trebaju svojim izborom 

izlaziti iz mjere,a ne vršiti nezakonito ukidanje 

prava. 

Prima se na 

znanje 

1693. 
Dubravka 

Matić 
 

Nasilno ukidanje mjere od strane lokalne vlasti 

i SDP-aradi socijalnu kategoriju od 20 000 i 

više djece. Slažem se s nacrtom prijedloga jer u 

djecu treba ulagati naročito u vrijeme 

demografskog sloma. 

Prima se na 

znanje 

1694. Marjan Matić  

U vrijeme demografske i financijske krize 

ukidanje mjere čini trenutnu gradsku vlast i 

SDP odgovornim za sudbine 20 000 i više 

djece. 

Prihvaćam nacrt prijedloga akta u nadi da će se 

nezakonita odluka o izmjenama staviti izvan 

snage. 

Prihvaća se 

1695. 

Marija 

Magdalena 

Matić 

 

Djeca su budućnost. Antipopulacijsko ukidanje 

mjere u vrijeme demografske krize je 

devastirajuće. 

Nemam primjedbi na nacrt prijedloga i 

smatram da mjeru treba nastaviti i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

1696. Lorena Matić  

Treba priznati demografski krah i da nam je to 

jedna od rijetkih demografskih mjera koje 

funkcioniraju. 

Nemam primjedbi i nadam se da će ovo 

neustavno uskraćivanje prava biti zaustavljeno. 

Prihvaća se 

1697. Karla Matić  

Ukidanje mjere i stečenih prava je nezakonit i 

amaterski čin koji SDP predstavnici nisu 

smijeli podupirati. 

Nemam primjedbi samo prijedlog da se mjera 

nastavi za nove korisnike. 

Prihvaća se 

1698. 
Nikola 

Marijanović 
 

Mjera donosi demografski rezultat, a samo 

ukidanje je štetno naročito nakon rezultata 

popisa stanovništva. 

Podupirem nacrt prijedloga jer u djecu je 

potrebno ulagati, a roditelji odgojitelji rade 

demografsku obnovu. 

Prihvaća se 

1699. Ivan Dodić  

SDP koji ima pravnike među zastupnicima je 

trebao savjetovati da je nezakonito ukidanje 

pravomoćnih stečenih prava. 

Prihvaća se 



Podržavam nacrt prijedloga u cijelosti te u cilju 

demografske obnove se nadam da će se 

omogućiti i nastavak mjere. 

1700. 

Ante 

Škopljanac 

Mačina 

 

Pravo im je priznato i pravomoćno putem akta 

u upravnom procesu. Demografija mora poststi 

prioritet. 

Pružam podršku samom nacrtu prijedloga akta 

jer pravda mora pobijediti. 

Prihvaća se 

1701. David Migles  

Nije se smjelo zadirati u prava postojećih 

korisnika tko god je na vlasti. 

Prihvaćam sve aspekte samog nacrta prijedloga 

kao pravedne i opravdane. 

Prihvaća se 

1702. Luka Ljubičić  

Ukidanjem mjere su uveli još nestabilnosti u 

trenutni demografski kolaps. 

Podržavam nacrt s očuvanjem postojećih 

stečenih prava i produženje mjere za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

1703. 
Anđelina 

Svetina 
 

Zagrepčanima je mjera bila ponudena. Tko je 

prihvatio moraju mu se poštovati stečena prava. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer je u 

interesu djece da imaju sigurnost. 

Prihvaća se 

1704. 
Katja 

Damjanić 
 

Satram da će odluku o ukidanju dovesti do 

brojnih problema u obiteljima. Podržavam 

mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1705. 
Gabrijela 

Rezo 
 Podržavam roditelje i staru mjeru kakva je bila. 

Prihvaća se 

1706. Laura Lendić  Podržavam mjeru kakva je bila. 

Prihvaća se 

1707. Sanja Horvat  Podržavam roditelje odgojitelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1708. Marko Matić  Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1709. 
Elizabeta 

Uremović 
 Podržavam vraćanje mjere roditelj odgajitelj. 

Prihvaća se 

1710. 
Ivan 

Uremović 
 Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1711. 
Dobrislava 

Idžotić 
 Podržavam majke i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1712. 
Domagoj 

Džeko 
 Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 



1713. Andrea Vrijić  Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1714. 
Martina 

Cvišić 
 

Podržavam roditelje i sama sam korisnik u 

mjeri te vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1715. 

Katica 

Posovčić 

Pavičić 

 Podržavam vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1716. Tinka Šipicki  Podržavam mjeru i vraćanje na staro. 

Prihvaća se 

1717. Andrija Pavić  Podržavam roditelje 

Prima se na 

znanje 

 

1718. Ondina Tabula  
Podržavam vraćanje mjere za roditelje 

odgojitelje. 

Prihvaća se 

1719. Teo Šipicki  Podržavam vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1720. 
Anđa 

Marković 
 Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1721. Anđa Biško  Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1722. Željko Rezo  Podržavam roditelje i vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1723. Marko Jakić  Podržavam vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1724. 
Magdalena 

Španjić 
 Podržavam vraćanje mjere. 

Prihvaća se 

1725. 
Danijela 

Danolić 
 Podržavam mjeru kakva je bila do 09.12.2021.. 

Prihvaća se 

1726. 
Prlić 

Dubravka 
 

Podržavam majke odgojiteljice i vraćanje stare 

mjere. 

Prihvaća se 

1727. Ivan Džalto  Podržavam roditelje. 

Prima se na 

znanje 

 

1728. 
Valentina 

Džalto 
 Podržavam roditelje i vraćanje stare mjere. 

Prihvaća se 



1729. Nada Matić  Podržavam roditelje i staru mjeru. 

Prihvaća se 

1730. 
Konstantin 

Krivičić 
 Podržavam vraćanje stare odluke. 

Prihvaća se 

1731. 
David 

Filipović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1732. 
Jasna 

Seferović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1733. Dalija Hotić  

Smatram da je mjera urodila plodom, 55 posto 

djece se rodilo u mjeri i da 1,77  posto 

proračuna nije puno za poboljšanje nataliteta. 

Prima se na 

znanje 

1734. 
Višnja 

Galović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1735. Damir Bažun  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1736. Jasenka Bžun  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1737. 
Stana 

Glasnović 
 

Demografski problem je prioritetan problem 

svih građana. 

Prima se na 

znanje 

1738. Mira Pudić  

Mjeru je trebalo doraditi i nastaviti za nove 

korisnike, a postojećim se nije smjelo zadirati u 

stečena prava. 

Prima se na 

znanje 

1739. 
Sandra 

Kenigskneht 
 

Zagrebačka mjera je trebala postati, primjer za 

nacionalnu demografsku strategiju, a ne ju 

nezakonito ukidati. 

Prima se na 

znanje 

1740. Tereza Gucić  

Pozitivno se utjecalo na povećanje broja treće i 

više rođene djece. Nasilno ukidanje mjere 

postojećim korisnicima je nezakonito. 

Slažem se s nacrtom prijedloga jer imamo 

demografsku krizu. 

Prihvaća se 

1741. 
Božidar 

Ćibarić 
 

Nazakonitost same odluke o izmjenama dovest 

će do dodatnih troškova na sudu. Čak 53 posto 

korisnika mjere je imalo još djece u mjeri. 

Prima se na 

znanje 

1742. 
Viktorija 

Ćibarić 
 

U uštedu nisu dodani troškovi vezani uz 

subvencije vrtićkih mjesta. Nije se radila 

stručna analiza mjere. 

Prima se na 

znanje 

1743. Tomo Ćibarić  

Ljudi su ušli u mjeru ispunivši uvjete i imali 

legitimna očekivanja da će Grad Zagreb 

ispuniti potpisano. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer je 

nezakonito i nepravedno zadirati ljudima u 

stečena prava. 

Prihvaća se 



1744. 
Marija 

Glasnović 
 

Trenutna odluka daje negativan utjecaj na 

demografsku strategiju i šteti djeci roditelja 

odgojitelja. 

Prima se na 

znanje 

1745. 
Leonardo 

Glasnivić 
 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, a 

djeca su ustavom zaštićena kategorija. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer na djeci 

i demografskim mjerama se ne štedi. 

Prima se na 

znanje 

1746. 
Valentin 

Glasnović 
 

Treba donijeti još demografskih mjera, a ne 

ukidati mjeru koja je uspješna po mišljenju 

demografa. 

Dajem podršku nacrtu prijedloga odluke o 

stavljenju izvan snage Odluku o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

1747. Matea Jeđud  

Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Imam status od 2016.god.. U mjeri sam rodila 

dvoje djece. Imam petero djece. 

Prima se na 

znanje 

1748. 
Ljiljana 

Makjanić 
 

Antipopulacijsko djelovanje lokalne vlasti 

ukidanjem demografske mjere je nepromišljen 

čin koji će potaknuti migracije te ugrožava 

djecu koja gube financijsku potporu. 

Prima se na 

znanje 

1749. 
Davor 

Novosel 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1750. 
Renato 

Viljevac 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1751. 
Josipa Žilić 

Viljevac 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1752. Marija Žilić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1753. Kata Beljo  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1754. 
Blaženka 

Novosel 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1755. 
Mario 

Filipović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1756. 
Martina 

Bulaja 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1757. Stjepan Bulaja  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 



1758. 
Mato 

Pavličević 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1759. 
Tomislav 

Jurić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1760. 
Marija 

Drobnjak 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1761. 
Marijan 

Sindik 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1762. 
Anđelka 

Sindik 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1763. Tomo Beljo  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1764. Ana Šunjo  
Želim svoja prava koja sam stekla. Korisnik 

sam mjere roditelj odgojitelj. 

Prihvaća se 

1765. 
Miroslav 

Šunjo 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1766. Mato Čirko  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1767. Ivana Čirko  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1768. 
Lucija 

Lovrinović 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1769. Teo Matić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

 

1770. 
Nikolina 

Matić 
 

Korisnik sam demografske mjere  Roditelj 

odgojitelj. Svojevoljno sam potpisala rješenje, 

pristala na ponuđene uvjete te tražim da mi se 

vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1771. Ivana Jergović  
Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1772. 

Katarina 

Bartolek 

Micek 

 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

 

1773. 
Amanda 

Handžić 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 



1774. 
Anamarija 

Filipović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1775. Ivo Pavličević  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1776. 
Josipa 

Pavličević 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1777. Darko Matečić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1778. 
Stanka 

Matečić 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1779. 
Mirela 

Žnidarić 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1780. 
Ružica 

Kolaković 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1781. Emina Seapi  
Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1782. 

Dijana 

Patrčević 

Huseinović 

 
Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1783. 
Marina 

Filipović 
 

Korisnik mjere roditelj odgojitelj. Želim da mi 

se vrate moja stečena prava. 

Prihvaća se 

1784. Sandra Antić  Treba nastaviti radi nedostatka vrtića 

Prima se na 

znanje 

1785. Nikola Antić  Mjera je super za roditelje sa više djece. 

Prima se na 

znanje 

1786. Marijo Antić  Mjera je super i treba ju nastaviti  

Prima se na 

znanje 

1787. Franjo Gucić  Ostaviti mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1788. Božica Gucić  Izvanredna mjera za djecu i roditelje. 

Prima se na 

znanje 

1789. Paško Karaga  Mjera izvanredna obavezno ju treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 



1790. 
Natalija 

Karaga 
 Ostaviti mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

1791. Marija Gustić  Ostavit mjeru radi nedostatka kadra. 

Prima se na 

znanje 

1792. Josip Antić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1793. Ana Antić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1794. 
Bernarda 

Lukić 
 Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1795. 
Irena 

Dervišević 
 Smatram da mjeru treba ostavit takvu kava je. 

Prihvaća se 

1796. Božo Antić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1797. 
Tim 

Franjkovic 
 

Nastavit sa mjerom radi sigurnosti roditelja i 

djece. 

Prima se na 

znanje 

1798. 
Dejan 

Franjkovic 
 Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1799. 
Sara 

Franjković 
 Super mjer, ne ukidati. 

Prima se na 

znanje 

1800. 
Irena 

Franjkovic 
 Sigurnost roditeljima i djeci, ostavit mjeru 

Prima se na 

znanje 

1801. 
Nina 

Martinović 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1802. 
Monika 

Gavrić 
 Ostavit mjera kao sigurnost roditeljima i djeci. 

Prima se na 

znanje 

1803. Josipa Blek  Odlična mjera koja daje sigurnost roditeljima. 

Prihvaća se 

1804. 
Antonija 

Antić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

1805. Kristina Antić  Mjera daje sigurnost roditeljima u bolje sutra.  

Prima se na 

znanje 



1806. Dijana Antić  Mjera odlićna ,ostaviti ju i povećati. 

Prima se na 

znanje 

1807. Josip Antić  
Nedostatk vrtića i strućnog kadra ostaviti 

mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1808. Klaudija Palic  Ostaviti ju dobra je mjera. 

Prihvaća se 

1809. Marija Palic  Mjera daje rezultate ostaviti ju. 

Prima se na 

znanje 

1810. Antonija Palic  Mjera super.Samo nastaviti s njom  

Prima se na 

znanje 

1811. 
Andrea 

Cindric 
 Mjeru treba ostaviti jer daje učinak 

Prima se na 

znanje 

1812. 
Ankica 

Mitrovic 
 Podrška! Super ostavit ju u svakom slučaju. 

Prima se na 

znanje 

1813. Slavica Duric  Mjera korisna za roditelje i djecu. Ostavit ju.  

Prima se na 

znanje 

1814. Jacinta Cibaric  Mjera super za roditelje s više djece.  

Prima se na 

znanje 

1815. Viktorija Palic  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

1816. 
Tomislav 

Gustić 
 Mjeru treba ostavit, radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

1817. Marijan Filić  Odlična mjera, treba ju ostavit i povečat. 

Prima se na 

znanje 

1818. Josip Ancić  Super treba ostavit mjera RO. 

Prima se na 

znanje 

1819. Ivan Ancić  Odlićno za djecu i roditelje.  

Prima se na 

znanje 

1820. Branko Ancić  Odlična mjera. 

Prima se na 

znanje 

1821. Jozefina Ancić  Odlična mjera za roditelje i djecu.  

Prima se na 

znanje 



1822. 
Gabrijela 

Ancić 
 Mjeru obavezno ostavit, daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

1823. Tomo Tomkić  Odlična mjera. 

Prima se na 

znanje 

1824. Pavle Filić  Odlična mjera za roditelje i djecu.  

Prima se na 

znanje 

1825. Renata Filić  Ostavit mjeu, odlična je.  

Prima se na 

znanje 

1826. 
Krešimir 

Vidaković 
 Mjera odlična za djecu i roditelje. 

Prima se na 

znanje 

1827. 
Marija 

Žmegač 
 

Slažem se da su narušena naša stečena prava te 

je ovom ishitrenom , nepromišljenom 

„analizom“ odluke neadekvatnog kadra 

dovedeno do ugroze 6000 obitelji. 

Podržavam mjeru Roditelj odgojitelj, te 

smatram kako mjeru ne može i ne smije biti 

ukinuta nauštreb korisnika mjere i da se ne 

smije zadirati u stečena prava korisnika mjere.  

Prihvaća se 

1828. Slađana Stanić  

Smatram da mjeru Roditelj odgojitelj je itekako 

pokazala učinak u demogafskom smislu i ne 

smije biti ukinuta. 

Želim da ostane mjera Roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1829. Zoran Stanić  

Želim da ostanu stečena prava Roditeljima 

odgojiteljima. 

Podrška Roditeljima odgojiteljima.STEČENA 

PRAVA NE SMIJU SE DIRATI. 

Prihvaća se 

1830. Sonja Lisac  

Korisnica mjere Roditelj odgojitelj ,podstanar 

sam. Živim sama s troje djece. Željela bih da se 

uvede još demografskih mjera  

Prihvaća se 

1831. Dejan Butući  

Korisnik mjere Roditelj odgojitelj od 2016.g, 3 

djece. Mjera mi znači sve jer nam je to jedini 

prihod,supruga je nezaposlena. Ukidanjem 

mjere bili bismo primoreni napustiti državu.  

Smatram da bi se mjera trebala svesti i na 

državnu razimu.  

Prima se na 

znanje 

 

1832. 
Elizaveta 

Dronova 
 Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1833. 
Terezija 

Glasnović 
 Podrška Roditeljima odgojitejima. 

Prima se na 

znanje 

1834. Anita Matić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 



1835. Nikola Matić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1836. Jozefina Matić  

Smatram da mjeru Roditelj odgojitelj treba 

urediti na način da ne može svaka vlast samo 

tako mjenjati. 

Prima se na 

znanje 

1837. Roko Dučkić  
Smatram da se treba mjera dovest na državnu 

razinu. 

Prima se na 

znanje 

1838. 
Paulina 

Ćibarić 
 

Smatram da treba uvesti još demografskih i 

obiteljskih mjera  

Prima se na 

znanje 

1839. Ljiljana Jakus  

Slažem se da se ne smiju zadirati u stečena 

prava korisnika. 

Podržavam da kosrisnici zadrže stečena prava. 

Prihvaća se 

1840. Amela Ćalušić  

Majka 3 djece. Korisnica statusa Roditelja 

odgojitelja.Želim da nam ostanu naša stečena 

prava. 

Podržavam mjeru Roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1841. Željka Belužić  

Majka 4 djece,korisnica statusa Roditelja 

odgojitelja. Podržavam da se ostave naša 

stečena prava kakva jesu. 

Prihvaća se 

1842. Ana Tkalec  
Majka 3djece,na statusu od 6.mj 2019.g 

Podrška Roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

 

1843. Darko Tkalec  

Slažem se da se stečena prava ne smiju dirati. 

Molimo da se stavi odluka van snage kako se bi 

6000 obitelji dovelo do ruba egzistenije.Puna 

podrška RO. 

Prihvaća se 

1844. 
Miroslava 

Štrok 
 

Podrška da se mjera za korisnike ne revidira već 

ispoštuju stečena prava 

Prihvaća se 

1845. Maja Antić  
Slažem se da se trebaju zadržati stečena prava. 

Podržavam mjeru Roditelj odgojitelj. 

Prihvaća se 

1846. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

 

1847. Lucija Milić  

Korisnica statusa Roditelj odgojitelj od 2016.g 

majka 3 djece.  

Podrška roditeljima u borbi za stečena prava. 

Prihvaća se 

1848. 
Marijan 

Ćalušić 
 

Želim da se ispoštuju stečena prava korisnika 

mjere. 

Prihvaća se 



1849. 
Amela Čalušić 

Bašić 
 Korisnica, podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1850. 
Mateja 

Petrović 
 

Smatram da je mjera pokazala učinak te da bi 

trebalo uvest još obiteljskih mjera.  

Prima se na 

znanje 

1851. Ivana Čibarić  
Podržavam mjeru i smatram da se en smije 

dirati u stečena prava. 

Prihvaća se 

1852. Nikola Ćibarić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1853. Ante Đurić  
Podrška Roditeljima odgojiteljima.Smatram 

kakobi trebalo status svesti na državnu razinu. 

Prima se na 

znanje 

1854. Marija Jozić  Smatram da treba uvest još mjera na razini RH. 

Prima se na 

znanje 

1855. 
Anđelko 

Matić 
 

Obiteljske mjere trebalo bi dovesti na državnu 

razinu. 

Prima se na 

znanje 

 

1856. 
Josipa 

Dominiković 
 

Smatram da stečena prava trebaju ostati kako 

jesu. 

Prihvaća se 

1857. 
Sebastijan 

Topolović 
 Podrška Roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

 

1858. 
Karolina 

Topalović 
 

Smatram da treba obiteljske mjere dovest na 

razinu RH kako bi se popravila demografska 

slika. 

Prima se na 

znanje 

 

1859. 
Paško 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru roditelj odgojitelj .Smatram 

kako roditeljima trebaju ostati njihova stečena 

prava te da bi trebalo uvesti još demografskih 

mjera. 

Prihvaća se 

1860. Ana Antić  Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

 

1861. Alan Pintarić  

Također želim da se ne diraju prava korisnika 

statusa mjere. 

Podrška u borbi za stečena prava. 

Prihvaća se 

1862. Dinka Štrok  Podržavam mjeru Roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1863. 
Andreja 

Kovačić 
 

Radila sam kao med. Sestra u kućnoj 

njezi.Status sam uzela zbog male plaće. 

Korisnica mjere,na statuu od 02.mj.2018g, 3 

djece.  

Podrška u borbi za stečena prava. 

Ne želim da se ishitreno i nestručno analizom 

dovede u pitanje egzistencija 6000 obitelji.  

Prihvaća se 



1864. Nikola Punek  
Podržavam roditelje odgojitelje te smatram da 

im trebaju ostati njihova prava takva kava jesu  

Prihvaća se 

1865. Đurđica Punek  

Mjera je pokazala učinak. Smatram da će 

dovest do socijalnih poteškoča u obiteljima 

ukoliko se ukine.Podrška roditeljima 

odgojiteljima. 

Slažrm se da se odluka treba staviti van snage 

te da ostanu prava korisnicima.  

Prihvaća se 

1866. 
Stjepan 

Buntak 
 

Kao građanin RH ne želim da se zadire u prava 

roditeljima odgojiteljima. 

Slažem se da se ne smije ukinuti mjera Roditel 

odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1867. 
Hrvoje 

Žmegač 
 

Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Te da im ostanu stečena prava. 

Prihvaća se 

1868. 
Hrvoje 

Žnidarić 
 

Želim da se ne zadire u stečena prava, želim 

izraziti podršku roditeljima odgojiteljima  

Prihvaća se 

1869. Maja Palić  
Smatram kako mjera treba biti na državnoj 

razini. 

Prima se na 

znanje 

 

1870. Paulina Palić  
Smatram da je mjera itekako efikasna te da 

treba biti dostupna i novim korisnicima. 

Prima se na 

znanje 

1871. Juraj Palić  

Smatram da mjera treba ostati i omogućiti 

novim korisnicima korištenje mjere. Smatram 

da mjeru treba dovest na državnu razinu . 

Prima se na 

znanje 

1872. Anica Matić  Podrška Roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1873. 
Gordana 

Maravić 
 

Želim da Roditeljima odgojiteljima ostanu 

stečena prava. 

Podržavam da mjera korisnicima Roditelj 

odgojitelj ostane kava je i bila. 

Prihvaća se 

1874. 
Antonio 

Marović 
 

Podrška roditeljima odgojiteljima u borbi za 

njihova stečena prava. 

Želim da Roditelji odgojitelji zdrže stečena 

prava te da ih se ne mjenja! 

Prihvaća se 

1875. Ivan Pisačić  

Podrška roditeljima odgojiteljima  

Podržavam da se nacrt prijedloga odluke stavi 

izvan snage odluke o izmjenama odluke o novč. 

pom. Roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

1876. 
Ninoslav 

Matić 
 

Podržavam mjeru roditelj odgojitelj te da se 

zadrže stećena prava 

Prihvaća se 

1877. 
Tanja Kostova 

Matić 
 

Majka troje djece. Puna podrška u borbi za 

stečena prava. 

Prihvaća se 



1878. Šefica Imprić  Podrška u borbi za stećena prava 

Prihvaća se 

1879. 
Marijan 

Imprić 
 Podrška korisnicima mjere Roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

 

1880. 
Marijana 

Imprić 
 

Ustrajte u borbi za stečena prava Roditelja 

odgojitelja. 

Slažem se s time da je „revidiranje 

mjere“ishitreno te da dovodi do ugroze 

6000obitelji. Podržavam mjeru Roditelj 

odgojitelj. 

Prihvaća se 

1881. Ana Kašinec  

Idemo zajedno u borbu za stečena 

pravakorisnika mjere Roditelja odgoitelja o 

kojoj ovisi 6000 obitelji. 

Podržavam mjeru roditelj odgojitelj te da se ne 

ide na štetu roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

1882. 
Nikolina 

Ciprić 
 

Željela bih da bude još više demografskih 

mjera. Željela bih da se status Roditelja 

odgojitelja dovede na državnu razinu. 

Prima se na 

znanje 

 

1883. 
Antonija 

Bradašić 
 

Smatram da roditeljima trebaju ostati njihova 

stečena prava. 

Prihvaća se 

1884. 
Vanja 

Vrdoljak 
 

Smatram da se en smije ovakvim ishitrenim  

nestručnim analizama roditeljima oduzeti 

njihova stečena prava. 

Smatram da treba biti još više demografskih 

mjera jer je dokazano da je mjera donjela dobre 

rezultate. 

Prihvaća se 

1885. 
Margarita 

Turkalj 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

1886. Matea Slivar  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1887. 
Nina Slišković 

Goleš 
 

Smatram da se ne smije zadirati u stečena prava 

korisnika mjere. 

Prihvaća se 

1888. Jelena Klarić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1889. 
Vedrana 

Izidorović 
 Podrška Roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1890. 
Zvonko 

Ačimović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1891. Lucija Dujić  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 



1892. Josipa Sekulić  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

 

1893. 
Bernarda 

Miketek 
 

Korisnicama sam statusa, majka troje djece, u 

mjeri od 01 mjeseca 2020 g. Podržavam borbu 

za naša stečena prava. Bila sam zaposlena prije 

nego što sam ušla u mjeru. 

Prihvaća se 

1894. 
Anita 

Preković Javor 
 

Podržavam roditelje odgojitelje te želim da 

ostanu njihova stečena prava. 

Prihvaća se 

1895. 
Ankica 

Slišković 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1896. Viktor Turkalj  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1897. Ivanka Turkalj  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1898. Martina Malić  

Podrška roditeljima odgojiteljima 

Voljela bih da se uvede još demografskih 

mjera. 

Prima se na 

znanje 

1899. 
Nataša 

Kašinec 
 

Podrška roditeljima odgojiteljima u borbi za 

stečena prava. 

Prihvaća se 

1900. 
Dario 

Brezovčan 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1901. 
Martina 

Brezovčan 
 

Smatram da se ničija prava ne smiju dirati a 

pogotovo ne ona koja bi ugrozila obitelj. 

Prima se na 

znanje 

1902. Katarina Palić  Podržavam mjeru roditelja odgojitelja. 

Prima se na 

znanje 

1903. Marina Palić  Podrška odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

1904. Šime Palić  
Nema mjesta u vrtićima ,a i ovakvim ishitrenim 

odlukama dovodi do ugroze 6000 obitelji.  

Prima se na 

znanje 

1905. Zvonko Palić  

Podrška roditeljima odgojiteljima 

Smatram kako bi se mjera trebala uvesti na 

razini RH 

Prima se na 

znanje 

1906. Ivana Dodić  Podržavam roditelje u borbi za stečena prava. 

Prihvaća se 

1907. 
Nikolina 

Dodić 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 



1908. Jana Dodić  Podrška korisnicima mjere Roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

1909. Andrea Antić  

Podrška roditeljima odgojiteljima 

Smatram da treba uvesti još obiteljskih mjera te 

status ivesti na razinu RH. 

Prima se na 

znanje 

1910. Renata Dodić  Smatram da se stečena prava ne smiju dirati. 

Prihvaća se 

1911. Matea Dodić  

Smatram da mjera mora ostati takva kakva je , 

bez „revidiranja“te da treba uvesti još mjera što 

se tiće demografije. 

Prihvaća se 

1912. Maja Dučkić  
Smatram kako je mjera urodila plodom te da se 

treba svesti na državnu razinu. 

Prima se na 

znanje 

1913. Jasna Spać  
Smatram da treba donijeti nekoliko obiteljskih 

mjera i da se status dovede na državnu razinu  

Prima se na 

znanje 

1914. Karmela Gaši  Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

1915. Paulina Cinkić  Podržavam roditelje za stečena prava. 

Prihvaća se 

1916. Marija Palić  
Podržava mjeru te smatram kako treba uvesti 

još demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

 

1917. Irena Matić  
Smatram da se stečena prava ne smiju dirati te 

da treba uvesti još demografskih mjera. 

Prihvaća se 

1918. Martina Matić  
Smatram kako se mjera treba unaprjediti a en 

ukidati niti revidirati. 

Prihvaća se 

1919. 
Ljubica 

Dominiković 
 

Smatram kako treba uvesti još obiteljskih 

mjera. 

Prima se na 

znanje 

1920. 
Stojna 

Glasnović 
 

Smatram da je mjera efikasna i pokazala porast 

trečerpđene djece za 30 %. 

Prima se na 

znanje 

1921. 
Vjekoslav 

Čibarić 
 Podržavam korisnike mjere roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

1922. Agata Čibarić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

1923. Ivan Dodić  Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 



1924. Josip Dodić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1925. 
Danijel 

Zvijerac 
 Ostavit mjeru i povčat. 

Prima se na 

znanje 

1926. Suzana Horina  Ostavit mjeru super je. 

Prima se na 

znanje 

1927. Antun Dodić  Ostavit mjru je je odlična. 

Prima se na 

znanje 

1928. Josip Ivanović  Ostaviti mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1929. Lidija Šurbek  Ostavit mjer. 

Prima se na 

znanje 

1930. 
Jasna 

Margetić 
 Mjeru ostavit jer je odlična. 

Prima se na 

znanje 

1931. 
Andreja 

Filipčić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

1932. 
Branimir 

Šurbek 
 Mjera treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

1933. 
Dalibor 

Prajdić 
 Mjeru ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

1934. Luka Prajdić  Fantastična mjera za roditelje s više djece. 

Prima se na 

znanje 

1935. 
Vlatka 

Demirag 
 Mjera super i treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

1936. Morana Bobić  Mjeru ostavit i povečat ne ukinut. 

Prima se na 

znanje 

1937. Marina Car  Mjeru ostaviti, daje rezultata. 

Prima se na 

znanje 

1938. 
Božidar 

Vuković 
 Mjera super za roditelje s više djece. 

Prima se na 

znanje 

1939. 
Božana 

Vuković 
 Mjeru ostavi obavezno. 

Prima se na 

znanje 



1940. 
Tamara 

Ninihofer 
 Ostavit mjeru jer pomaže roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1941. 
Gordana 

Čirković 
 Mjeru ostavit radi sigirnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

1942. 
Dubravko 

Čirković 
 Mjeru ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

1943. 
Lucija 

Mihotan  
 Ostaviti mjeru i povisiti ju.  

Prima se na 

znanje 

1944. Juraj Sačer  Mjera daje rezultate treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

1945. Vlatko Nikl   Mjera super i treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

1946. 
Katarina 

Golemović 
 Ostavit mjeru i povečat ju.  

Prima se na 

znanje 

1947. Edina Begic  Mjera daje rezultate i ostavit ju treba. 

Prima se na 

znanje 

1948. 
Sebastijan 

Topolović 
 Ostavit mjeru super je. 

Prima se na 

znanje 

1949. Zdravko Ptičar   Mjeru ostavit, daje sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1950. Sebastijan Ilič  Mjera super, ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

1951. 
Višnja Putak 

Ptičar 
 Ostavit mjeru daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

1952. Ivanka Ćibarić  Sigurnost roditeljima i djeci u bolje sutra. 

Prima se na 

znanje 

1953. Nikola Čibarić  Mjera super, ostaviti obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1954. Ante Djurić  Daje rezultate, ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1955. 
Josipa 

Dominiković 
 Mjera savršena 

Prima se na 

znanje 



1956. 
Krešimir 

Gečević 
 Mjera super, mora ostati. 

Prima se na 

znanje 

1957. Marija Jozić  Ostavit mjeru,daje sigurnost roditeljima.  

Prima se na 

znanje 

1958. 
Antonio 

Gečević 
 Mjeru ostaviti jer je ok i pomć roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1959. Roko Dučkić  Sigurnost roditeljima i djeci ostavi mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1960. Vera Gečević  Mjera savršena, ostaviti ju.  

Prima se na 

znanje 

1961. 
Tomislav 

Jozić 
 Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1962. 
Almira 

Marjanović 
 

Imam 5 djece, 6 trebam roditi status nam puno 

znači i pružio mi je sigurnost pri odluci za još 1 

djete.Plus je bila mjera sa kojom sam mogla biti 

kod kuče i brinut bezbrižno o svojoj djeci.  

Prima se na 

znanje 

1963. 
Nikica 

Marjanović 
 Super mjera, ostavit i povečat ju.  

Prima se na 

znanje 

1964. 
Sebastijan 

Golomeić 
 Sigurnost roditeljima, ostavit mjeru.  

Prima se na 

znanje 

1965. 
Karmela 

Golomeić 
 Mjera savršena, ostavite ju.  

Prima se na 

znanje 

1966. 
Karla 

Golomeić 
 Mjeru ostaviti daje rezultate i super je.  

Prima se na 

znanje 

1967. 
Leonarda 

Golomeić 
 Mjeru ostaviti radi sigurnosti roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1968. 
Milica 

Knežević 
 Mjeru treba ostaviti i povečat. 

Prima se na 

znanje 

1969. 
Kruno 

Knežević 
 Mjera daje sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

1970. Brigita Šiško  Mjera savršena ostaviti i povečati. 

Prima se na 

znanje 

1971. Alen Britvec  Mjeru ostavit, savršena je. 

Prima se na 

znanje 



1972. 
Adnan 

Grozdanic 
 Mjera daje rezultate, ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

1973. Martina Matić  Mjera savršena ostavit i povečat. 

Prima se na 

znanje 

1974. Irena Matić  Mjera super za djecu i roditelje.  

Prima se na 

znanje 

1975. Robert Matić  Mjera daje rezultate.Podrška RO. 

Prima se na 

znanje 

1976. Anica Matić  Podrška Ro. Ostavit i povečat mjeru.  

Prima se na 

znanje 

1977. 
Tanja Kostova 

Matić 
 

Podrška ro. Ostavit mjeru radi sigurnosti 

roditeljima.  

Prima se na 

znanje 

1978. Josip Matić  Mjera super, ostaviti ju. 

Prima se na 

znanje 

1979. 
Sebastijan 

Matić 
 Mjera daje rezultate ostavit i povečat ju.  

Prima se na 

znanje 

1980. 

Mate 

Škopljanac 

Mačina 

 Ostaviti mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1981. 
Ninoslav 

Matić 
 Mjeru ostavit radi sigurnosti korisnika. 

Prima se na 

znanje 

1982. Ivana Ilić  Ostavit mjeru super je  

Prima se na 

znanje 

1983. 
Andreja 

Filipčić 
 Mjera daje sigurnost roditeljima,ostavit mjeru 

Prima se na 

znanje 

1984. 
Cecilija 

Berišić 
 Mjera savršena, ostavit i povečat ju. 

Prima se na 

znanje 

1985. 
Sebastijan 

Berišić 
 Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1986. 
Biserka 

Ninković 
 Mjera super ,ostavit ju obavezno. 

Prima se na 

znanje 

1987. Anica Šeketa  Podrška RO.Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 



1988. Jozo Perić  Podrška RO Mjeru ostaviti obavezno  

Prima se na 

znanje 

1989. 
Marca 

Knežević 
 Mjera daje sigurnost roditeljima. Podrška RO 

Prima se na 

znanje 

1990. Ljubica Lobor  Podrška ro. Mjera treba ostat 

Prima se na 

znanje 

1991. 
Milka 

Glasnović 
 

Podrsška ro. Mjera savršena i treba ju ostaviti i 

povečati. 

Prima se na 

znanje 

1992. 
Josip 

Glasnović 
 Podrška ro. Ostavit mjeru super je.  

Prima se na 

znanje 

1993. Vera Gačević  Podrška ro. Mjeru treba ostavit i povečat. 

Prima se na 

znanje 

1994. 
Antonio 

Gačević 
 Podrška Ro. Mjera je savršena, povečat ju. 

Prima se na 

znanje 

1995. 
Kristina 

Gačević 
 Podrška ro. Mjeru treba povečat. 

Prima se na 

znanje 

1996. Tajana Dokić  
Podrška ro. Mjera daje rezultate , ostavit i 

povečat. 

Prima se na 

znanje 

1997. 
Tomislav 

Jozić 
 Podrška Ro. Povečat mjeru. 

Prima se na 

znanje 

1998. 
Krešimir 

Gečević 
 Podrška ro. Mjeru treba povečat 

Prima se na 

znanje 

1999. 
Mateja 

Petrović 
 Mjeru ostavit jer daje sigurnost roditeljima.  

Prima se na 

znanje 

2000. 
Paulina 

Ćibarić 
 Podrka RO. Ostavit mjeru jer je super. 

Prima se na 

znanje 

2001. Tajana Dokić  
Podrška RO.Ima rezultata ostavit mjeru 

obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2002. 
Kristina 

Gečević 
 Podrška ro . Mjera savršena ostavit i povečat. 

Prima se na 

znanje 

2003. Anita Matić  Podrška ro. Mjeru ostaviti.  

Prima se na 

znanje 



2004. 
Anđelko 

Matić 
 

Podrška ro. Daje sigurnost roditeljima ostavit 

mjeru.  

Prima se na 

znanje 

2005. 
Paško 

Glasnović 
 Podrška ro  

Prima se na 

znanje 

2006. 
Terezija 

Glasnović 
 

Podrška ro. Ima smisla roditelje s djecom 

ostaviti doma .  

Prima se na 

znanje 

2007. Nikola Matić  Podrška ro. Ostavit mjeru obavezno  

Prima se na 

znanje 

2008. Jozefina Matić  Ostavit mjeru jer je savršena. 

Prima se na 

znanje 

2009. 
Karolina 

Topalović 
 

Mjera daje rezultate ostavit i povečat. Daje 

sigurnost roditeljima.  

Prima se na 

znanje 

2010. Cvetka Lončar  
Podržavam majke koje žele provoditi više 

vremena sa svojom djecom. 

Prima se na 

znanje 

2011. Anita Nikolić  Podržavam roditelje 

Prima se na 

znanje 

2012. 

Anita 

Škorinjak 

Blagojević 

 
Podržavam roditelje i mjeru kakva je bila do 

09.12.2021 

Prima se na 

znanje 

2013. 
Antonela 

Matić 
 Podržavam mjeru  

Prima se na 

znanje 

2014. 
Darinka 

Rožman 
 

Podržavam mjeru jer sam i sama majka treba ići 

na razinu RH. 

Prima se na 

znanje 

 

2015. 
Danijel 

Rožman 
 Podržavam roditelej odgojietlej. 

Prima se na 

znanje 

 

2016. 
Tanja Kitić 

Relić 
 

Korisnik sam statusa imam 3 djece. Status mi je 

pomogao da provodim kvalitetno vriejme s 

djecom.  

Prima se na 

znanje 

 

2017. Nada Gugleta  Podržavam mjeru RO Treba podići natalitet. 

Prima se na 

znanje 

 

2018. 
Snježana 

Šoštarič 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj.  

Prima se na 

znanje 

2019. 
Robert 

Šoštarič 
 Podržavam mjeru roditelja odgojitelj  ZG 

Prima se na 

znanje 



2020. 
Hrvoje 

Šoštarič 
 

Podržavam mjeru , pad stanovništva je 

poražavajuć, treba podržati demografske mjere. 

Prima se na 

znanje 

2021. 
Emilija 

Vrbanec 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2022. 
Inga Palić 

Vrbanec 
 Podržavam mjeru ro  

Prima se na 

znanje 

2023. 
Mario 

Vrbanec 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj 

Prima se na 

znanje 

2024. 

Goreta Brkić  

Korisnik statusa RO.Imam 3 djece. Status mi je 

olakšao da balansiram između aktivnosti i 

obveza oko djece. 

Prima se na 

znanje 

2025. 
Anastazija 

Jurčević 
 

Korisnik sam statusa RO. Mjera je pomogla 

lakšem organizaciji oko djece i aktivnosti. 

Život sam prilagodila i ja i moja obitelj mjeri .  

Prima se na 

znanje 

2026. 
Krunoslav 

Kosić 
 

Korisnik mjere koju sam sam odabrao da bi bio 

sa djecom, ujedno imam djete s pp 

Prima se na 

znanje 

2027. 

Rafael Palić  
Podržavam roditelje u statusu roditelja 

odgojitelja.  

Prima se na 

znanje 

2028. 
Branimir 

Križančić 
 

Podržavam roditelje koji koriste status od grada 

Zagreba.  

Prima se na 

znanje 

2029. 
Lidija 

Križančić 
 

Korisnik statusa RO. Prihvatila sam ono što mi 

je bilo ponuđeno. Želim provodit vrjeme sa 

djecom  

Prima se na 

znanje 

2030. 

Ljerka Šešek  
Podržavam majke koje koriste status jer sam i 

sama Majka 5 djece. 

Prima se na 

znanje 

2031. 

Željko Lončar  Podržavam roditelje koji koriste status ro.  

Prima se na 

znanje 

2032. 
Sandra 

Ščukanec 
 

Korinsik sam statusa Ro.Imam 6 djece mjera mi 

je puno značila jer sam odabrala biti doma.  

Prima se na 

znanje 

2033. 

Filip Škuanec  
Podržavam mjeru jer je supruga doma sa 

djecom. 

Prima se na 

znanje 

2034. 
Ružica 

Knežević 
 Podržavam mjeru Ro 

Prima se na 

znanje 

2035. 
Jakov 

Knežević 
 Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 



2036. Antonia 

Debijađi 

Žitnik 

 Podržavam mjeru ro.  

Prima se na 

znanje 

2037. 

Vedran Žitnik  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2038. 
Paško 

Glasnović 
 Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2039. 
Miljenka 

Redžić 
 Korisnik sam statusa RO 

Prima se na 

znanje 

2040. 
Maja 

Glasnović 
 Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2041. 
Fabijan 

Glasnović 
 Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2042. 

Ivan Filić  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2043. 

Sanja Šalić  
Korisnik sam statusa jer sam odabrala biti sa 

djecom.  

Prima se na 

znanje 

2044. 

Šime Palić  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2045. 

Romana Bilić   

Korisnik sam mjere iamm 3 djece, statusaom 

sam prestala razmišljati o bolovanjima i jer ču 

dobiti otkaz.  

Prima se na 

znanje 

2046. 

Kristina Čurić  
Korisnik sam statusa RO želim da mi je mjera 

sigurnost za budučnost. 

Prima se na 

znanje 

2047. 
Krunoslav 

Ivanović 
 

Podržavam mjeru zbog pada broja stanovnika. 

Treba biti više demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

2048. 
Andreja 

Pribanić 
 Podržavam obitelji sa više djece. 

Prima se na 

znanje 

2049. 
Dalibor 

Pribanić 
 Podržavam roditelje odgojitelje. 

Prima se na 

znanje 

2050. 
Krešimira 

Oršić 
 Podržavam velike obitelji i ovu mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2051. 

Ljubica Oršić  
Mjera je odlićno osmišljena a treba poticati 

roditelje na više djece. 

Prima se na 

znanje 



2052. 

Blanka Vucak  Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2053. 

Matija Mijoč  Podržavam RO. 

Prima se na 

znanje 

2054. 

Ivan Pakrac  
Podržavam RO. Treba im dati da biraju oče li 

ostati u mjeri ili se zaposliti . 

Prima se na 

znanje 

2055. 
Mandica 

Klobučar 
 

Mjera Ro je potakla roditelje za veče obitelji. 

Pruža im sigurnost. 

Prima se na 

znanje 

2056. 

Marija Rebić  
Podržavam mjeru zbog pada broja stanovnika 

treba više demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

2057. 
Dijana 

Škvorčević 
 Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2058. 
Kristina 

Čuljak Brlić 
 Podržavam mjeru.  

Prima se na 

znanje 

2059. 

Goran Rebić  
Podržavam roditelje koji žele biti doma sa 

djecom.  

Prima se na 

znanje 

2060. 
Marijana 

Pašalić Lekaj 
 

Treba im ponuditi na izbor žele li iči raditi ili 

ostati doma sa svojom djecom i brinuti o njima. 

Prima se na 

znanje 

2061. 

Ivan Božić  
Treba više ovakvih mjera. Ostaviti ro . njihova 

prava 

Prima se na 

znanje 

2062. 
Aleksandra 

Božac 
 

Pad stanovništva je poražavajuča treba više 

mjera kao što je ova. 

Prima se na 

znanje 

2063. 

Paolo Santaca  Podržavam sve demografske mjere. 

Prima se na 

znanje 

2064. 

Ernest Major  Podržavam mjeru.  

Prima se na 

znanje 

2065. 
Slavica Major 

Santaca 
 

Mjera je odlično osmišljena za obitelji sa više 

djece. 

Prima se na 

znanje 

2066. 

Ivor Pavluk  
Podržavam mjeru i da majka ostane ono na što 

su ostvarile. 

Prima se na 

znanje 

2067. 

Kristijan Čalić  
Pad nataliteta je ozbiljan problem. Treba biti 

više takvh mjera.  

Prima se na 

znanje 



2068. 

Sanja Blažević  Mjera je osmišljena za odluku na velike obitelji.  

Prima se na 

znanje 

2069. 
Svjetlana 

Marčec 
 Mjera je za poticaj višečlanih obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2070. 
Anamarija 

Šimić 
 

Podržavam mjeru RO. Roditeljima treba 

ostaviti i poticati ih na više djece.  

Prima se na 

znanje 

2071. 

Darko Šimić  Podržavam mjeru i roditelje sa više djece.  

Prima se na 

znanje 

2072. 
Maja 

Vidaković 
 Ostavit mjeru super je i daje rezultata. 

Prima se na 

znanje 

2073. 

Božica Mišir  Mjera daje rezultate . Podrška. 

Prima se na 

znanje 

2074. 

Ivan Mišir  Mjeru ostavit, sigurnost roditelja u bolje sutra.  

Prima se na 

znanje 

2075. 

Luka Mišir  Nedovoljno objekata i osoblja u vrtićima. 

Prima se na 

znanje 

2076. 
Anđelka 

Markulin 
 Mjera odlična, ostaviti mjeru sigurno. 

Prima se na 

znanje 

2077. 
Ivana Skoko 

Bonić 
 Ostaviti mjeru jer daje rezultata.  

Prima se na 

znanje 

2078. 
Lucija 

Banožić 
 

Treba ostavit mjeru radi roditeljske sigurnosti u 

bolje sutra.  

Prima se na 

znanje 

2079. 
Gordana 

Banožić 
 Mjera je oslična treba ostati.  

Prima se na 

znanje 

2080. 
Stjepan 

Kezerić 
 Mjeru treba ostavit za obitelji sa više djece.  

Prima se na 

znanje 

2081. 
Miljenko 

Tadić  
 Mjera je baš odlićna. Podrška.  

Prima se na 

znanje 

2082. 

Vesna Tadić   
Malo osoblja i objekata za toliku djecu. Mjeru 

treba ostavit.  

Prima se na 

znanje 

2083. 

Ivan Tadić   Mjera je super. Podrška  

Prima se na 

znanje 



2084. 
Biljana 

Kezerić 
 Mjeru treba ostavit ne smanjivat ili ukinut.  

Prima se na 

znanje 

2085. 

Mate Anić  Povisit mjeru jer daje rezultate.  

Prima se na 

znanje 

2086. 

Ruža Anić  Treba više takvih mjera i povisiti ih.  

Prima se na 

znanje 

2087. 
Mirela 

Đorđević 
 Treba više takvih mjera. 

Prima se na 

znanje 

2088. 
Sandra 

Radovec  
 Mjera super, netreba ništa mjenjat. 

Prima se na 

znanje 

2089. 
Anela 

Stojanović 
 

Mjera odlična , za ukidanje nema vrtiča i 

osoblja.  

Prima se na 

znanje 

2090. 

Ivan Hajduk  Mjera odlična za roditelej s više djece.  

Prima se na 

znanje 

2091. 

Jelena Hajduk  Podrška. Mjera je odlična. 

Prima se na 

znanje 

2092. 

Dijana Resčić  

Majka4 djece. Najmlađe djete mi ima 

poteškoča u govoru. Svaki tjedan idemo na 

terepije. Puno mi je pomogao status jer mi 

poslodavac nebi dao slobodno da odvedem 

djete. Mjera mi puno znači i djeci ,a sada 

neznam kako ču.  

Prima se na 

znanje 

2093. 
Marija Gloria 

Kekez 
 Mjera daje super rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2094. 
Maja 

Mironović  
 Podrška! Mjeru ostavit.  

Prima se na 

znanje 

2095. 

Maja Dasović  Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja  

Prima se na 

znanje 

2096. 

Lucija Šajić  Mjera odlična daje super rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2097. 
Lidija 

Kolakušić 
 Mjera je super treba ih više.  

Prima se na 

znanje 

2098. 

Katica Gavran  Ostavit mjeru, super je i daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 



2099. 
Jadranka 

Krušlin 
 Podrška! Mjera je odlična, treba ih više.  

Prima se na 

znanje 

2100. 

Ivka Babić   Odlična mjera za obitelji sa više djece.  

Prima se na 

znanje 

2101. 
Ivana Sedić 

Vičić 
 Polučila je rezultate, mjera je odlična.  

Prima se na 

znanje 

2102. 
Ivana Rodin 

Kek  
 Mjera je odlična, polučuje rezultatima.  

Prima se na 

znanje 

2103. 
Alfred 

Posavec 
 Mjera je odlična za roditelje sa više djece.  

Prima se na 

znanje 

2104. 
Suzana 

Novoselec  
 Podrška! Mjeru treba ostaviti.  

Prima se na 

znanje 

2105. 

Dragica Vuco  Podrška super treba ih vise.  

Prima se na 

znanje 

2106. 
Branka 

Brlečić 
 Ostavit mjeru radi djece i sigurnosti. 

Prima se na 

znanje 

2107. 

Biserka Šikić  Mjera odlična ostavit.  

Prima se na 

znanje 

2108. 
Barbara 

Oremuš 
 Mjera odlična daje rezultate.  

Prima se na 

znanje 

2109. 

Antonija Saso  
Ostavit mjeru , roditelji provode kvalitetno 

vrjeme sa djecom  

Prima se na 

znanje 

2110. 

Ana Vukas   Mjera je super odtavit ju radi djece 

Prima se na 

znanje 

2111. 

Maja Rogić  Podrška, ostaviti mjeru.  

Prima se na 

znanje 

2112. 
Dubravka 

Beganović 
 Mjera je odlićna daje rezultate 

Prima se na 

znanje 

2113. 

Ana Marija 

Prigorec 
 

Demografska mjera grada Zagreba jr pokazala 

prirast što se vidi več po podatku da čak 53% 

korisnika mjere je unutar mjere dobilo još 

djece.  

Analiza deografa pokazuje pozitivni prirast 

treće i više rođene djece te daju afirmaciju 

nacrta prijedloga akta.  

Prima se na 

znanje 



2114. 

Ljijana 

Vukojević 
 

Nema stručnog opravdanja za ukidanje 

demografske mjere u jeku demografske krize.  

Dajem podršku nacrtu prjedloga te dajem 

prijedlog da se mjera modificira i nastavi za 

nove korisnike.  

Prihvaća se 

2115. 

Nada 

Vrbljanac  
 

Lokalna vlast u sprezi sa SDP-om pokazuje 

antagrizam prema populacijskoj politici i 

srozava demografsku sliku .  

Podržavam nacrt prijedloga jer Hrvatskoj prijeti 

izumiranje i ukidanje mjere mnoge obitelji će 

završiti na socijali.  

Prihvaća se 

2116. 

Jadranka 

Vrbljanac  
 

Ukidanje demografske mjere je nezakonito i 

nepromišljeno gledajući popis stanovništva 

RH.  

Pozdravljam djelovanje strankle koja je dala 

nacrt prjedloga akta i potpuno podržavam.  

Prihvaća se 

2117. 

Helena 

Đurišec 
 

Pokazatelj koliko se malo ulaže u djecu je sama 

demografska slika. Ukidanje jedne 

funkcionalne demografske mjere je napad na 

samu Hrvatsku.  

Podržavam nacrt prijedloga akta uz moto da 

nema predaje. Djeca moraju biti zbrinuta , a ne 

nepotrebne udruge.  

Prima se na 

znanje 

2118. 
Nikola 

Kuzmičić  
 Mjera daje sigurnoist roditeljima . Ostavit ju .  

Prima se na 

znanje 

2119. 

Antun Gucić   Mjera je super. Ostavit ju obavezno.  

Prima se na 

znanje 

2120. 
Ivica 

Makjanić  
 Mjera daje sigurnost rditeljima 

Prima se na 

znanje 

2121. 
Helena 

Đurišec 
 Mjeru ostavit, obavezno super je  

Prima se na 

znanje 

2122. 
Jadranka 

Vrbljanac 
 Mjeru ostaviti i povisit ju  

Prima se na 

znanje 

2123. 
Nada 

Vrbljanac 
 Podrška ro . Daje sigurnost roditeljima.  

Prima se na 

znanje 

2124. 
Ljiljana 

Vukojević  
 Podrška ro . Mjera treba ostati  

Prima se na 

znanje 

2125. 

Ankica Mikec  Podrška roditeljima odgojiteljima.  

Prima se na 

znanje 

2126. 

Filip Pašalić   Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 



2127. 
Katarina 

Vukojević  
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2128. 
Jasminak 

Hotrić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2129. 

Mirsad Hotić  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2130. 

Senad Saljini  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prihvaća se 

2131. 
Marcel 

Bogatoć 
 Smatram da se stečena prava ne smiju dirati.  

Prima se na 

znanje 

2132. 

Marija Potočić  
Korisnik mjere roditelj odgojitelj želim da mi 

se vrate moja stečena prava.  

Prima se na 

znanje 

2133. 
Ivan 

Kolaković 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj.  

Prima se na 

znanje 

2134. 
Stanislav 

Čemeljić 
 Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2135. 

Ita Čemeljić  
Korisnik sam mjere roditelj odgojitelj i želim da 

mi se vrate moja stečena prava.  

Prima se na 

znanje 

2136. 
Dragica 

Šainović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2137. 

Josip Berišić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2138. 

Borna Kos  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2139. 

Antonio Kos  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2140. 
Ružica 

Barbarić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2141. 
Krešimir 

Barbarić  
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2142. 
Tomislav 

Galović 
 Nije napravljena stručna dubinska analiza .  

Prima se na 

znanje 



2143. 
Franjo 

Josipović  
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2144. 
Katica 

Josipović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2145. 

Alen Skopljak  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2146. 

Alija Skopljak  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2147. 

Kata Skopljak  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2148. 
Tomislav 

Bažun 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2149. 

Slavko Škorić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2150. 
Jasminka 

Škorić 
 

Ostvarivanjem prava na mjeru roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do 15 -e godine života najmladeg djeteta.  

Prima se na 

znanje 

2151. 
Nataša 

Galović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prihvaća se 

2152. 
Robert 

Špigelski 
 Smatram da se stečena prava ne smiju dirati.  

Prima se na 

znanje 

2153. 
Barica 

Špigelski 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2154. 

Ivica Galović  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2155. 
Ivica 

Makjanić 
 

Demografija je prioritet te treba poštivati 

stečena prava korisnika mjera. 

Prima se na 

znanje 

2156. 

Robert 

Vodopija  
 

Ukidanje mjere nema opravdane razloge od 

strane demografskih stručnjaka. Ustav Rh ne 

dopušta povratno djelovanje.  

Ukidanje stečenih prava korisnika mjere nema 

zakonskih temelja te podržavam nacrt 

prjedloga.  

Prihvaća se 

2157. 

Tea Vodopija  

Zaustavljanje mjere ce imati dugorocno 

posljedice jer ljudi će izgubiti u demografske 

mjere i vlast.  

Prihvaća se 



Slažem se s nacrtom prjedloga akta jer ovo što 

je izvedene prema korisnicima mjere je 

neustavno.  

2158. 

Bojan 

Vukojević 
 

Gledajući stanje EU sami koncept ukidanja 

uspješne demografske mjere je nazadan.  

Podržavam nacrt prijedloga akta jer ukidanje je 

nepravedno sa stručne strane.  

Prima se na 

znanje 

2159. 
Damir 

Žmegač 
 Ostaviti mjeru 

Prima se na 

znanje 

2160. 

Dejan Pintarić  Mjera treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

2161. 
Davor 

Begović 
 Mjeru ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2162. 
Darko 

Horvatin 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2163. 

Iva Barušić  Ostaviti mjeru 

Prima se na 

znanje 

2164. 

Božo Remus  Mjeru ostavit. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2165. 
Antonela 

Franšić 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2166. 

Ana Kovač  Mjeru treba ostaviti 

Prima se na 

znanje 

2167. 
Aleksandro 

Horvatić 
 Mjeru ostavit. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2168. 
Dajana 

Pintarić 
 Ostavit mjeru obavezno 

Prima se na 

znanje 

2169. 
Marijan 

Horvatinović 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2170. 
Mato 

Ivanišević 
 Mjeru ostavit obavezno 

Prima se na 

znanje 

2171. 

Damir Barušić  Mjeru ostavit. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2172. 

Marija Alija  Ostavit mjeru. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 



2173. 
Jadranka 

Kuštek 
 Ostaviti mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2174. 

Ivica Jukić  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2175. 

Irina Žutić  Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2176. 
Elizabeth 

Malukić 
 Mjeru ostavit. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2177. 
Mihael 

Malukić 
 Mjeru treba ostavit. 

Prima se na 

znanje 

2178. 

Agata Berišić  Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2179. 
Stipe 

Glasnović 
 Sigurnost roditeljima. Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2180. 

Marijo Maslać  Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2181. 
Marija 

Gavranović 
 Mjeru ostavit. 

Prima se na 

znanje 

2182. 

Josipa Čibarić  Mjeru ostavit. 

Prima se na 

znanje 

2183. 

Lea Klinlov  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2184. 
Ivana 

Artmagić 
 Odlična mjera 

Prima se na 

znanje 

2185. 
Marija 

Piščetek 
 Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2186. 

Boris Piščetek  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2187. Željka 

Kobeščak 

Ozimec 

 Ostavit mjeru. Ok je. 

Prima se na 

znanje 

2188. 
Božena 

Tumač 
 Mjera je ok. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 



2189. Tihana 

Piščetek 

Horvat 

 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2190. 
Nikolina 

Goljak 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2191. 

Daria Pilek  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2192. 
Matea 

Hovanšec 
 Mjeru ostavit. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2193. 

Lorena Ivić  Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2194. 
Danko 

Maleković 
 Mjeru treba ostaviti svim korisnicima. 

Prima se na 

znanje 

2195. 

Denis Cvenić  
Mjera pomaže roditeljima da budu sa svojom 

djecom. Treba ju ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2196. 

Lidija Cvenić  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2197. 

Lidija Farkaš  Mjeru treba ostaviti korisnicima i primati nove. 

Prima se na 

znanje 

2198. 
Svjetlana 

Ljiljak 
 

Mjeru treba ostaviti jer  nas za 50 godina neće 

biti RH. 

Prima se na 

znanje 

2199. 
Anton 

Ebersold 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2200. 

Sanja Žmegač  
Mjera je polučila rezultatima. Treba zadržat 

ljude u RH. 

Prima se na 

znanje 

2201. 

Sanja Kovačić  Mjeru treba ostaviti roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2202. 

Damir Alija  Mjera je pokazala učinkovitost. Ostavite ju. 

Prima se na 

znanje 

2203. 

Drago Čurić  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2204. 

Ivica Staba  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 



2205. 
Nataša 

Horvatin 
 

Mjera je odlično osmišljena za opstanak 

nataliteta. 

Prima se na 

znanje 

2206. 
Mihaela 

Mlinarić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2207. 

Mario Hrupa  Mjera treba ostat. 

Prima se na 

znanje 

2208. 
Antonija 

Potočanac 
 Mjeru ostavit. Sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2209. 
Mirela Paljuca 

Šimić 
 Mjera je polučila rezultatima. 

Prima se na 

znanje 

2210. 
Zoran 

Mrkonjić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2211. 
Višnja 

Ebersold 
 

Demografskih mjera treba biti više jer 

izumiremo. Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2212. 

Đuro Begović  
Poražavajuća je brojka stanovnika. Mjeru treba 

ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2213. 

Josip Karlović  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2214. 

Elena Bosanac  Mjera je odlična. Treba ju ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2215. 

Dražen Vranić  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2216. 

Gordan Žutić  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2217. 

Filip Horvatin  
Nema dovoljno vrtića ni kvalitetnih 

demografskih mjera. 

Prima se na 

znanje 

2218. 
Domagoj 

Šparovec 
 Mjera je super osmišljena. 

Prima se na 

znanje 

2219. 

Josip Žmegač  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2220. 
Željko 

Poljicak 
 Podrška RO 

Prima se na 

znanje 



2221. 
Gabrijel 

Kodak 
 Ostavit mjeru radi sigurnosti djece i roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2222. 
Blaženka 

Petrović 
 Mjera daje rezultate i sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2223. 
Luciana 

Brebrić 
 Mjera savršena i treba ostat. 

Prima se na 

znanje 

2224. 

Arian Krasniqi  Mjeru treba ostaviti kao pomoć roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2225. Sanja 

Kobilšek 

Ponjan 

 Mjeru ostavit jer je super. 

Prima se na 

znanje 

2226. 

Ivan Boljat  
Mjera treba ostat jer nema dovoljno vrtića i 

osoblja. 

Prima se na 

znanje 

2227. 
Nikolina 

Karamatić 
 Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2228. 

Josip Barnjak  Mjera daje rezultate. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2229. 
Katica 

Lovričić 
 Odlična mjera. Daje sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2230. 
Darko 

Lovričić 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2231. 
Mario 

Lovričić 
 Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2232. 

Josipa Barnjak  Mjera super. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2233. 
Ivana 

Bijelonić 
 Mjera treba ostat. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2234. 

Filip Žugec  Mjeru ostavit. Daje sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2235. 

Ruža Žugec  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2236. 

Ana Malukić  Mjeru ostavit. Sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 



2237. 

Agata Đurić  Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2238. 

Marija Matić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2239. 

Kristina Palić  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2240. 

Ruža Dučkić  Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2241. 
Jasmina 

Žigmunić 
 

Demografske mjere treba poticati. Ljudi moraju 

ostajat u RH. 

Prima se na 

znanje 

2242. 

Ivica Tomun  Mjera je odlično demografsko rješenje. 

Prima se na 

znanje 

2243. 

Jure Kitar  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2244. 
Karmela 

Bašura 
 Mjeru ostavit. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2245. 

Johana Vlašić  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2246. 
Jadranka 

Ščurić 
 Mjera treba ostati radi djece. 

Prima se na 

znanje 

2247. 
Mato 

Jovanovac 
 Mjera treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

2248. Marijana 

Ivanković 

Žmegač 

 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2249. 
Zdravko 

Vranić 
 Ostavit mjeru. Super  je. 

Prima se na 

znanje 

2250. 
Snježana 

Remus 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2251. 
Dražen 

Šparavec 
 Ostavit mjeru. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2252. 

Mara Jurić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 



2253. 
Božica 

Horvatinović 
 Mjeru treba ostavit. 

Prima se na 

znanje 

2254. 
Veselko 

Ljiljak 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2255. 

Josip Begović  Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2256. 
Danijela Alja 

Čurić 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2257. 

Mirela Kuna  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2258. 

Višnja Crnjak  
Mjera je odlično osmišljena za očuvanje 

nataliteta. 

Prima se na 

znanje 

2259. 

Zdravko Čorić  Mjeru treba ostaviti roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2260. 

Ivica Lučenčić  
Podržavam mjeru jer je to jedina demografska 

mjera u RH. 

Prima se na 

znanje 

2261. 
Antonio 

Vranić 
 Mjera RO je polučila rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2262. 
Nataša 

Jovanovac 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2263. 
Mirjana 

Petrinec 
 Mjera je odlična 

Prima se na 

znanje 

2264. 

Dragica Vlaić  Ne dirati mjeru RO. Suglasna s prijedlogom. 

Prima se na 

znanje 

2265. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2266. 
Lucija 

Čapalija 
 Mjera odlična. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2267. 
Petra 

Borovčak 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 



2268. 

Damir Komes  Mjera je odlična za roditelje i djecu. 

Prima se na 

znanje 

2269. 

Melina Cviker  Mjera treba ostati. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2270. 

Ivica Krluk  Mjeru ostavit i povećati. 

Prima se na 

znanje 

2271. 

Davor Kobe  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2272. 
Danijela 

Antunović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2273. 
Mira 

Mihaljević 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prihvaća se 

2274. 
Dubravko 

Šincek 
 

Smatram da 1,77% proračuna za takvu 

demografsku mjeru nije ništa.Stečena prava se 

ne smiju ukidati. 

Prima se na 

znanje 

2275. 

Katica Jaman  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2276. 

Mirjana Došen  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2277. 

Stjepan Palić  
Smatram da treba uvesti još demografskih 

mjera. 

Prima se na 

znanje 

2278. 
Dario 

Antunović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prihvaća se 

2279. 

Antonija Palić  

Smatram da se ne smije dirati u stečena prava 

jer će se potaknuti dodatno iseljavanje iz grada 

i države zbog nesigurnosti i nestabilnosti. 

Prima se na 

znanje 

 

2280. 

Mara 

Orošnjak 
 

Podrška roditeljima odgojiteljima  

Smatram da mjera treba biti na razini RH.U 

situaciji demografskog sloma u RH 

nezamislivo je da lokalna politika želi ugasiti 

takvu  mjeru. 

Prihvaća se 

2281. 

Filka 

Glasnović 
 

Smatram da trebaju ostati prava roditelja 

odgojitelja te da se stečena prava ne smiju 

dirati. Smatram da status treba svesti na 

državnu razinu. 

Prihvaća se 

2282. 

Katarina 

Čibarić 
 

Smatram da bi ovakvo ishitreno „revidiranje“ 

dovelo do ugroze cca 6000 korisnika. Smatram 

kako bi Mjera roditelj odgojitelj trebala biti na 

državnoj razini 

Prima se na 

znanje 

 



2283. 

Branko Palić  

Smatram da je mjera pokazala dobre rezultate 

te da se nikako ne smije ukinuti. Smatram kako 

bi trebalo detaljno proučiti, saslušati probleme 

u kojima bi se našli korisnici ukoliko dođe do 

ukidanja. 

Prihvaća se 

2284. 

Elizabeta Palić  

Smatram da mjera treba ostati kakva je jer su 

roditelji dobili svojevrsno jamstvo da će 

korištenje trajati do 15. godine života 

najmlađeg djeteta. 

Prihvaća se 

2285. 

Ivana 

Orošnjak 
 

Smatram da se stečena prava ne smiju dirati. 

Smatram da treba uvesti još demografskih 

mjera jer bi se time popravila demografska 

slika. 

Prima se na 

znanje 

 

2286. 

Petar Orošnjak  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

 

2287. 
Boško 

Orošnjak 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prihvaća se 

2288. 

Ana Palić  

Podržavam roditelje odgojitelje. Mjera  je 

pokazala dobre rezultate. Stečena prava ne 

smiju se dirati. Smatram da treba uvesti zakon 

po kojem bi se zaštitilo roditelje odgojitelje od 

samovolje lokalne vlasti. 

Prihvaća se 

2289. 

Cicilija 

Glasnović 
 

Smatram da Mjera roditeljima odgojiteljima 

treba ostati. Nikako ne ukidati pod krinkom 

revidiranja. Dok je u RH broj trećerođenih i 

više u padu, zahvaljujući populacijskoj politici 

i Mjeri roditelj odgojitelj te brojke u Zagrebu 

pokazuju rast. Smatram da status treba biti na 

državnoj razini. 

Prima se na 

znanje 

2290. 

Ružica Pranjić  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2291. 

Ines Gecević  Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2292. 
Patricija 

Tustić 
 Mjeru ostavit. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2293. 

Davor Lukić  Ostavit mjeru obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2294. 

Franka Lukić  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2295. 
Marija 

Gelević 
 Ostavit mjeru. Daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 



2296. 

Janja Čurić  Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2297. 

Jozo Čurić  Mjera ok. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2298. 
Manuela 

Gelević 
 Mjeru ostavit. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2299. 

Šimo Gelević  Mjera ok. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2300. 

Tanina Ivček  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2301. 

Marina Naglić  Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2302. 

Matija Naglić  Ostavit mjeru. Ok je. 

Prima se na 

znanje 

2303. 

Ernad Bilić  Mjeru ostavit jer daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2304. 

Ana Bilić  Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2305. 

Ivona Krištić  Mjeru dajte ostavite radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2306. 
Krunoslav 

Pokrovac 
 Super mjera koja treba ostati. 

Prima se na 

znanje 

2307. 

Danijela Rebić  Ostavit mjeru radi sigurnosti roditelja. 

Prima se na 

znanje 

2308. 
Dragan 

Vrbljanac 
 Mjeru ostavit. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2309. 
Bojan 

Vukojević 
 Super mjera za roditelje. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2310. 

Tea Vodopija  Super pomoć roditeljima s više djece. 

Prima se na 

znanje 

2311. 
Robert 

Vodopija 
 Mjera daje rezultate i super je. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 



2312. 

Suza Vodopija  Mjera je super i daje rezultate. 

Prima se na 

znanje 

2313. 
Martina 

Borovčak 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2314. 
Danijel 

Borovčak 
 Mjeru treba ostaviti. Daje sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2315. 
Ljiljana 

Makjanić 
 Ostavit mjeru i povećat ju. 

Prima se na 

znanje 

2316. 
Snježana 

Lucija Mraz 
 

Ostavit mjeru. Super je. Roditelji doma s 

djecom. 

Prima se na 

znanje 

2317. 

Petar Krluk  Mjera odlična. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2318. 

Ivica Jukić  Ostavit mjeru. Super je. 

Prima se na 

znanje 

2319. 

Jure Madžar  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2320. 
Ivana 

Šparavec 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2321. 
Laurete 

Krasniqi 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2322. 

Toni Zubak  Mjera treba ostat. 

Prima se na 

znanje 

2323. 

Siniša Rakijaš  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2324. 
Sandra 

Sabolić 
 Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2325. 
Anđelka 

Vidaković 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2326. 

Stjepan Golić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2327. 

Damir Cvenić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 



2328. 

Milica Zrno  Ostavit mjeru 

Prima se na 

znanje 

2329. 

Marica Kopf  Mjera odlična. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2330. 

Ljiljana Mitrić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2331. 

Dino Filipović  Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2332. 
Biljana 

Filipović 
 Ostavit mjeru. Odlična je. 

Prima se na 

znanje 

2333. 
Nikolina 

Tomić 
 Odlična mjera. Ostavit ju. 

Prima se na 

znanje 

2334. 

Andrea Tomić  Ostavit mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2335. 
Leopold 

Pranjić 
 Mjera treba ostat. 

Prima se na 

znanje 

2336. 
Josipa 

Grubišić 
 Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2337. 
Vjekoslav 

Tomić 
 Mjeru ostavit obavezno. 

Prima se na 

znanje 

2338. 
Anamarija 

Palić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2339. 
Danijel 

Golomeić 
 

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, kao 

niti Statut grada Zagreba ne dopušta povratno 

djelovanje. 

Prima se na 

znanje 

2340. 

Tereza 

Cirimotić 
 

Primarni cilj demografske Mjere roditelj 

odgojitelj bio je pozitivno utjecati na broj 

stanovnika Zagreba povećanjem trećerođene 

djece, a drugi pozitivno utjecati i na povećanje 

broja četvero i više rođene djece. 

Prima se na 

znanje 

2341. 

Gašpar Palić  Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2342. 

Josip Palić  Smatram da se u stečena prava ne smije dirati. 

Prima se na 

znanje 

2343. 

Anđelina Palić  Podrška roditeljima odgojiteljima  

Prima se na 

znanje 



Smatram da mjera treba biti na državnoj razini 

kako ne bi dolazilo do tolikog pada 

stanovništva. 

2344. 
Katarina 

Berišić 
 Djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Prima se na 

znanje 

2345. 
Magdalena 

Tonkić 
 

Odluka o izmjenama je nezakonita. Ustav RH 

ne dopušta povratno djelovanje. 

Prima se na 

znanje 

2346. 

Davor Zubak  
Smatram da treba uvesti još demografskih 

mjera i svakako donijeti više mjera za obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2347. 
Valentina 

Glasnović 
 Podržavam svaku mjeru koja se tiče obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2348. 
Marjan 

Glasnović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima 

Prima se na 

znanje 

2349. 

Ivana Bulić  
Podrška roditeljima odgojiteljima  

Smatram da mjera treba biti na državnoj razini. 

Prima se na 

znanje 

2350. 
Antonija 

Marijanović 
 

Podrška roditeljima odgojiteljima  

Smatram da bi mjerama trebalo povećati 

demografski rast na području RH. 

Prima se na 

znanje 

2351. 

Mirna Palić  

Smatram da se ušteda mogla postići drugdje,a 

ne dovođenje u ugrozu čak 20000 djece. 

Roditelji su ostvarivanjem prava na mjeru 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do 15. godine života najmlađeg djeteta. 

Prima se na 

znanje 

2352. 
Robert 

Karamatić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2353. 

Damir Cmrek  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2354. 

Marija Ljubić  Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2355. 
Dominik 

Grubišić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2356. 
Dragana 

Pavlić 
 Mjeru treba ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2357. 
Dražen 

Petolas 
 Mjera je polučila rezultatima. Treba ju ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2358. 
Đurđa 

Begović 
 

Pred demografskim slomom smo. Mjera treba 

biti više za ostanak obitelji. 

Prima se na 

znanje 



2359. 
Marija 

Šparavec 
 

Mjeru treba ostaviti. To je jedina demografska 

mjera. 

Prima se na 

znanje 

2360. 

Ilijana Nikolić  

Korisnik sam statusa RO. Pomogao mi je i 

želim da svi roditelji imaju tu mogućnost. 

Ujedno bolujem od leukemije. 

Prima se na 

znanje 

2361. 

Josip Nikolić  Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2362. 

Marija Jozić  Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2363. 
Tomislav 

Jozić 
 

Podržavam mjeru. Koristi ju moja kći i vidim 

da je zadovoljnija od kada je s djecom. 

Prima se na 

znanje 

2364. 
Nada 

Bogdanović 
 

Korisnik statusa RO. Imam troje djece i 

provodim kvalitetno vrijeme sa djecom. 

Prima se na 

znanje 

2365. 
Dario 

Komljenović  
 Podrška RO 

Prima se na 

znanje 

2366. 
Anita 

Komljenović 
 

Korisnik statusa RO. 

Od 03.09.2019. pomogao mi je kako bih 

balansirala s aktivnošćima djece i kućanstva. 

Prima se na 

znanje 

2367. 
Zora 

Komljenović 
 Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2368. 
Nikola 

Komljenović 
 Podržavam  mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2369. 

Matija Matić  
Korisnik sam od 2021. Odabrao sam biti sa 

djecom. 

Prima se na 

znanje 

2370. 

Arijana Matić  Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2371. 

Maja Matić  
Podržavam mjeru jer roditelj bira biti sa djecom 

i provodit kvalitetno vrijeme sa svojom djecom. 

Prima se na 

znanje 

2372. 
Adriana 

Ljevar 
 

Status RO koristim od 2019. Puno mi je 

pomogao. 

Prima se na 

znanje 

2373. 
Maja Ljubek 

Marendić 
 

Mjera je polučila učinkom i treba nastaviti. Pad 

stanovništva je poražavajući. 

Prima se na 

znanje 

2374. 
Valentina 

Maršanić 
 

Status je odličan jer se uspije izbalansirati i biti 

uz djecu. Manje su bolesna i ne moram se 

brinuti o bolovanju i otkazu. 

Prima se na 

znanje 



2375. 
Andrea 

Skukan 
 

Koristim status i ima samo prednosti jer 

provodim kvalitetno vrijeme sa svojom djecom. 

Prima se na 

znanje 

2376. 
Tibor 

Marendić 
 Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2377. 
Nenad 

Maršanić 
 Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2378. 
Danijel 

Šalković 
 Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2379. 
Robert 

Ladović 
 Podržavam mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2380. 
Martina 

Kasumović 
 Mjera treba ostati i otvoriti ju za nove korisnike. 

Prima se na 

znanje 

2381. 

Petar Kezerić  

Najveće blago su djeca.Potrebni su nam za 

mirovine. Tko će nam raditi??? Mjeru treba 

ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2382. 

Pavao Kezerić  
Podržavam roditelje. Ukidanje je krajnje 

bezobrazno. Djeca su nam potrebna. 

Prima se na 

znanje 

2383. 

Damir Grgić  

Kome će izgraditi i kada vrtiće? Ako nema 

djece vrtići/zgrada nam ne trebaju. Potičite 

rađanje, a ne iseljavanje. 

Prima se na 

znanje 

2384. 

Marija Grgić  
Obitelj treba ostati u Zagrebu, a ne ih poticati 

da se isele. 

Prima se na 

znanje 

2385. 
Dorotea 

Stojak 
 

3% proračuna je premalo izdvajanja za 

obitelj.Trebamo biti primjer drugim gradovima, 

a ne sramota. 

Prima se na 

znanje 

2386. 

Anja Ilić  Treba poticati obitelji, a ne ih tjerati iz RH. 

Prima se na 

znanje 

2387. 

Ivana Brkić  

Ova mjera donešena 09.12.2021. nije 

revidiranje već drastično smanjenje i ukidanje. 

Treba poticati obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2388. 
Štefica Bolf 

Radovanović 
 

Grad ima novaca. Ukoliko neće ulagati u djecu 

i obitelj bolje da proglasi bankrot. 

Prima se na 

znanje 

2389. 
Ivana 

Guljašević 
 Treba poticati mjere koje povećavaju natalitet. 

Prima se na 

znanje 

2390. 

Mira Horvat  
Roditelji su stup društva. Ukidanjem potičemo 

iseljavanje. 

Prima se na 

znanje 



2391. 

Irena Matešić  
Žena je stup obitelji. Ovom mjerom mnogo njih 

se riješilo zlostavljača. 

Prima se na 

znanje 

2392. 
Vesna 

Smojver 
 

Obitelj treba ostati u RH, a ne ukidanjem ih 

poticati da se isele. 

Prima se na 

znanje 

2393. 

Željka Vukelja  Treba poticati višečlane obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2394. 
Ljiljana 

Džepina 
 

Poražavajući su podaci o broju stanovništva. 

Treba spriječiti odlazak cijelih obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2395. 
Zinka 

Sabolović 
 Treba više ovakvih mjera. 

Prima se na 

znanje 

2396. 

Tea Cvitković  
Treba osigurati više mjesta u vrtićima i povećati 

mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2397. 
Silva Katunar 

Kašuba 
 Treba osigurati djeci sigurnost u vrtićima. 

Prima se na 

znanje 

2398. 

Neda Marić  
Treba više  mjera da potiču djecu da ostanu u 

Zagrebu. 

Prima se na 

znanje 

2399. 

Stana Pašalić  Podržavam roditelje. Mjera bi trebalo biti više. 

Prima se na 

znanje 

2400. 

Ilija Brekalo  Podržavam velike obitelji i mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2401. 
Helena 

Slišković 
 Podržavam mjeru jer je odlična. 

Prima se na 

znanje 

2402. 

Luka Kudrić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2403. 

Anita Kudrić  Podržavam mjeru RO jer je u redu. 

Prima se na 

znanje 

2404. 
Slavica 

Kutleša 
 Podržavam jer treba poticati velike obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2405. 

Stipe Kutleša  
Podržavam mjeru. Da je bila u moje vrijeme 

odmah bi ju uzeo netko od nas dvoje. 

Prima se na 

znanje 

2406. 

Ivo Kutleša  Podržavam mjeru i velike obitelji. 

Prima se na 

znanje 



2407. 
Sandra 

Grbavac 
 

Podržavam mjeru. Ukidanje je neosnovano. 3% 

proračuna za natalitet je ništa. 

Prima se na 

znanje 

2408. 

Drago Ivačko  

Podržavam mjeru. Koristi ju prijateljica. Djeca 

su zadovoljna jer mama brine o njima. Ne mora 

se bojati otkaza i ima sigurnost. 

Prima se na 

znanje 

2409. 
Kristina 

Samaržija 
 Mjera je ok i podržavam. 

Prima se na 

znanje 

2410. 
Rozalija 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru. Treba ju uvest u cijelu RH 

kako bi porastao broj djece. 

Prima se na 

znanje 

2411. 
Roko 

Glasnović 
 

Podržavam sve koji su uzeli mjeru i vjerujem 

da će nastaviti uzimati jer moja supruga je 

odabrala biti sa obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2412. 

Ivana 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru. Dokazan je porast treće 

rođeno i više djece u Zagrebu. Korisnik sam 

mjere. Odabrala sam biti doma i brinuti za 

djecu. 

Prima se na 

znanje 

2413. 

Ivana Očić  Mjera super i podržavam RO. 

Prima se na 

znanje 

2414. 
Jelena 

Vlajčević 
 Podrška RO. Mjera super. 

Prima se na 

znanje 

2415. 

Nedeljko Očić  
Mjera super za obitelji sa više djece. 

Podržavam. 

Prima se na 

znanje 

2416. 
Denis 

Samaržija 
 Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2417. 
Katarina 

Kutleša 
 Mjera je korisna za velike obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2418. 

Sandra Pavluk  Podržavam roditelje odgojitelje. 

Prima se na 

znanje 

2419. 

Eugen Kutleša  Podržavam roditelje odgojitelje 

Prima se na 

znanje 

2420. 

Marija Čičić  

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi ne 

dopušta povratno djelovanje. Ukidanje mjere je 

nezakonito. Dajem podršku nacrtu prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2421. 

Žaklina Čičić  

Ukidanje mjere roditelj odgojitelj koja je bila 

ponuđena građanima Zagreba je nezakonit čin 

čije posljedice uopće nisu uzete u obzir. 

Podržavam nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

Prihvaća se 



izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

2422. 

Josip Čičić  

Statut grada Zagreba ne dopušta povratno 

djelovanje naročito ne na štetu korisnika. 

Pozdravljam nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja kao humani čin u borbi z stečena 

prava. 

Prihvaća se 

2423. 

Anamarija 

Čibarić 
 

Nije omogućen prihvat predškolske djece u 

vrtiće jer nema mjesta i osoblja te samo 

ukidanje mjere je nezakonito. Nemam 

primjedbi na nacrt prijedloga odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

2424. 

Rozalija 

Muzić 
 

Demografske mjere s  učinkom trebaju postati 

prioritet, a ne unositi nesigurnost nezakonitim 

ukidanjem stečenih prava. Podržavam nacrt 

prijedloga odluke o stavljanju izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2425. 

Lorenc Čičić  

Mišljenje demografa je da jemjera imala 

učinka.Odluka o izmjenama odluke je donešena 

nezakonito i bez dubinske analize. Dajem 

podršku stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2426. 

Ruža Čičić  

Odluka o izmjenama je nezakonita i neustavna. 

Ponovo će se opteretiti sustav predškolskog 

odgoja. Podržavam stavljanje izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2427. 

Stanka 

Vitković 
 

Nezakonitim i nehumanim djelovanjem Odluke 

o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelje odgojitelje ugroženo je oko 20000 

djece. Podržavam stavljanje izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2428. 

Nikolina 

Ćibarić 
 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje i 

Odluka o izmjenama je nezakonita. Podržavam 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

2429. 

Ivan 

Glasnović 
 

Umanjena su stečena prava korisnika mjere. Na 

stečena prava ne smije utjecati kasnija izmjena 

i dopuna Odluke na štetu korisnika. Podržavam 

stavljanje izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prima se na 

znanje 

 



2430. 

Josip 

Karamatić 
 

Nema mjesta u vrtićima i mjera je postigla 

demografski rast treće i više rođenih. 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2431. 
Lucija 

Karamatić 
 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2432. 

Petar 

Karamatić 
 

Revizija odluke o mjeri roditelj odgojitelj je 

bezobzirno umanjila stečena prava roditelja 

odgojitelja. Podržavam stavljanje izvan snage 

Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja jer je nezakonita 

i ishitrena. 

Prihvaća se 

2433. 

Danijela 

Karamatić 
 

Smatram da je potrebno ukidanje trenutne 

odluke jer je nezakonita. Slažem se s nacrtom 

prijedloga akta jer nisu uračunati troškovi 

subvencija za vrtić u tzv. uštedu i djeca su 

zaštićena kategorija. 

Prihvaća se 

2534. 

Emanuela 

Glasnović 
 

Zahvaljujući  mjeri brojke u Zagrebu pokazuju 

rast treće i više rođenih što je i bio cilj mjere. 

Nemam primjedbi na nacrt prijedloga akta jer 

mjera je pokazala planirani demografski rast. 

Prihvaća se 

2435. 

Nikola Čigir  

Demografska situacija dokazuje da je ukidanje 

demografskih mjera  nedopustivo. Nezakonit 

način ukidanja mjere pod okriljem SDP-a je 

razlog zašto podržavam nacrt prijedloga akta. 

Prihvaća se 

2436. 

Ana Čurić  

Smatram da  nezakonito djelovanje lokalne 

vlasti i SDP-a ima dugoročne posljedice kod 

ukidanja mjere. Potpuno se slažem s nacrtom 

prijedloga akta jer je mjera polučila 

demografski prirast. 

Prihvaća se 

2437. 

Silvija Manz  

Mjeru treba modificirati i proširiti na cijelu 

zemlju, a prava postojećih korisnika 

ispoštovati. Podržavam poštivanje stečenih 

prava putem nacrta prijedloga akta jer je to 

legalni put. 

Prihvaća se 

2438. 

Kristijan 

Muzić 
 

Političke mijene ne bi smjele utjecati na 

stabilnost demografskih mjera. Potpuno 

podržavam nacrt prijedloga akta jer do ukidanja 

postojećim korisnicima nije smjelo doći. 

Prihvaća se 

2439. 

Mira Dankić  

Otkriven demografski slom, a trenutna lokalna 

vlast gasi uspješnu demografsku mjeru u sprezi 

sa SDP-om. Slažem se s nacrtom prijedloga jer 

je krajnje vrijeme da se ulaže u djecu i 

demografiju. 

Prihvaća se 

2440. 

Ruža Gogić  

Cilj demografske mjere je ostvaren, a 

nezakonito je ljudima ukidati stečena prava na 

njihovu štetu. Slažem se s nacrtom prijedloga 

jer mjera je pomogla i mnogim samohranim 

roditeljima kao i djeci s posebnim potrebama. 

Prihvaća se 



2441. 

Marija Rodić  

Odluka o izmjenama je neustavna te negativna 

u trenutnoj situaciji kad je prikazan definitivni 

demografski slom. Podržavam pravdu te sami 

nacrt prijedloga akta. 

Prihvaća se 

2442. 

Ana Blek  

Zagrebačka demografska inicijativa trebala se 

je proširiti dalje, a ne ju neustavno ukidati. 

Nemam primjedbi na nacrt prijedloga jer 

smatram da treba ulagati u djecu. a ne u 

korupciju. 

Prihvaća se 

2443. 

Ivana Totić  Podržavam  mjeru jer je dobra za rast nataliteta. 

Prihvaća se 

2444. 

Jurica Totić  Mjera je ok za obitelji s više djece. 

Prihvaća se 

2445. 

Danijela Totić  Mjera je super i podržavam ju. 

Prihvaća se 

2446. 

Marija Totić  Treba dići natalitet. Mjera je odlična. 

Prihvaća se 

2447. 

Katarina Totić  Treba više takvih mjera. 

Prihvaća se 

2448. 

Vesna Totić  Podržavam mjeru i treba ih uvesti više. 

Prihvaća se 

2449. 

Ivan Totić  Mjera super za obitelji sa više djece. 

Prihvaća se 

2450. 
Mišela 

Combaj 
 Treba ih uvesti više u svakom slučaju. 

Prihvaća se 

2451. 

Marijan Tadić  Mjeru treba povećati, a ne ukinuti. 

Prihvaća se 

2452. 

Iva Tadić  

Mjeru treba staviti dok dotični ne sagradi 

dovoljno vrtića i osposobi dovoljno ljudi za rad 

u njima. 

Prihvaća se 

2453. 

Jurica Tadić  
Podržavam mjeru koju Prima se na znanje 

treba povisiti, a ne umanjiti ili ukinuti. 

Prihvaća se 

2454. 

Lucija Tadić  Mjeru treba ostaviti i povisiti. 

Prihvaća se 

2455. 

Danijela Tadić  Mjera je super za obitelji sa više djece. 

Prihvaća se 



2456. 
Stjepan 

Combaj 
 Mjera je super i treba ju ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2457. 

Ana Tadić  Potrebna je ta mjera za dizanje nataliteta. 

Prima se na 

znanje 

2458. 

Sanja Slavica  
Mjeru treba ostaviti dok se ne sagrade vrtići za 

toliku djecu. 

Prima se na 

znanje 

2459. 

Anđelko Tadić  Mjera je super i treba ju povisiti. 

Prima se na 

znanje 

2460. 
Tomislav 

Oreški 
 Mjeru roditelj odgojitelj treba povisiti i ostaviti. 

Prima se na 

znanje 

2461. 

Jasna Oreški  Mjera je odlična. Povisiti ju. 

Prima se na 

znanje 

2462. 
Vedrana 

Akrapović 
 

Treba ostaviti mjeru radi prirasta djece i 

mladeži. 

Prima se na 

znanje 

2463. 

Denis Kolarić  

Status sam uzeo jer sam bio bez posla, a i kada 

sam radio nisam viđao djecu. Ovo što se ovom 

mjerom pruža roditeljima nema cijene. 

Prima se na 

znanje 

2464. 

Sanja Klarić  
Mjera mi je pomogla da ne strahujem od otkaza. 

Imala sam sigurnost, a sada ne znam što imam. 

Prima se na 

znanje 

2465. 

Ivan Ivček  

Nekada je obitelj bila na prvom mjestu u 

društvu. Sada se izgubila. Treba više mjera za 

obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2466. 

Ivan Štefanić  

Otac sam petoro djece. Supruga je uzela status. 

Odlučila je biti kod kuće sa djecom. To  je njeno 

pravo. 

Prima se na 

znanje 

2467. 

Kosjenka 

Štefanić 
 

Majka sam petoro djece. Prihvatila sam status i  

odlučila kako bih bila uz svoju djecu, a ne da ih 

i ne vidim. Bilo je i takvih dana. Više ne 

strahujem hoću li na bolovanje,ali strahujem od 

ukidanja mjere. To je bila sigurnost kojoj sam 

prilagodila život. Dobila sam rješenje od grada 

koje bi trebalo biti sigurno- 

Prima se na 

znanje 

2468. 

Jasna Tunić  
Mjera treba biti za sve, a ne da se ne mogu 

predati zahtjevi. 

Prima se na 

znanje 

2469. 

Serafin Tunić  
Treba poštivati DPS, a onda tek djecu u vrtiće 

te ne ih baciti u nesigurno okruženje. 

Prima se na 

znanje 

2470. 

Tereza Tunić  
Treba sagraditi vrtiće, a onda razmišljati o 

poboljšanju mjere 

Prima se na 

znanje 



2471. 

Danijel Tunić  
Treba više mjera da zadržimo obitelju u 

Zagrebu. 

Prima se na 

znanje 

2472. 
Snježana 

Gračan 
 3% proračuna za rast nataliteta je ništa. 

Prima se na 

znanje 

2473. 
Anamarija 

Gračan 
 

Treba ovakvih mjera više i raditi na tome da 

ljudi ne odlaze iz RH. 

Prima se na 

znanje 

2474. 
Marinko 

Zlatić 
 Podržavam sve mjere koje potiču natalitet. 

Prima se na 

znanje 

2475. 

Lucija Zlatić  
Uzela sam mjeru kao sigurnost za budućnost. 

Prilagodila sam si život  vremenu. 

Prima se na 

znanje 

2476. 

Anto Perak  Djeca su stup društva. Treba više mjera. 

Prima se na 

znanje 

2477. 

Ana Perak  
Podržavam svaku mjeru koja potiče rast 

nataliteta. 

Prima se na 

znanje 

2478. 

Goran Tolić  

Supruga je korisnik statusa. To  nam je dalo 

sigurnost. Odabrala je to radi učestalih 

bolovanja. 

Prima se na 

znanje 

2479. 

Lucija Tolić  

Uzela sam status kako bih bila s djecom kod 

kuće te kako bih mogla provoditi vrijeme s 

njima. 

Prima se na 

znanje 

2480. 
Antonina 

Tomkić 
 

3% proračuna je ništa da bi se uzimalo stupu 

društva. Mjera mi je pomogla da sam sa svojom 

djecom. Odabrala sam biti sa djecom. 

Prima se na 

znanje 

2481. 

Petra 

Glasnović 
 

Zagrebu treba socijalno osjetljiva osoba. Dirati 

djecu i skidati im primanja nikako nije ljudski. 

Meni je mjera pomogla da nisam u strahu od 

otkaza. 

Prima se na 

znanje 

2482. 
Snježana 

Novak 
 

Treba osigurati sigurna radna mjesta. Podrška 

RO. 

Prima se na 

znanje 

2483. 

Josip Berišić  

Mjera je održiva ako se smanje porezi i prirezi 

na nju. Treba poticati ljude na djecu. Meni je 

pomogla da provodim više vremena sa svojom 

djecom, a ne da me uopće ne vide. 

Prima se na 

znanje 

2484. 
Danijela 

Mijatović 
 

Mjeru sam uzela jer je to moje pravo. Ja sam to 

odabrala. 

Prima se na 

znanje 

2485. 

Karmen Žaja  
Tržište rada nije spremno za roditelje s više 

djece. 

Prima se na 

znanje 

2486. 
Danijela 

Pavleković 
 

Majkama treba pružiti odabir dobre 

kompenzacijske mjere. Tržište rada nije 

prilagođeno za majke s više djece. Podrška RO. 

Prima se na 

znanje 



2487. 

Agata Berišić  

Mjera je pomogla meni i mojoj obitelji za 

sigurnost i brigu oko djece. Vrtići su prepuni. 

Stalno su djeca bila bolesna. Smanjila se bolest 

kod djece. 

Prima se na 

znanje 

2488. 

Lovrina Palić  
Status sam uzela radi uzastopnih bolovanja. 

Poboljšao je egzistenciju meni i mojoj obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2489. 

Marija Berišić  

Moje prijateljice su smirenije od kada su 

korisnice statusa. Nemaju strah od otkaza i hoće 

li dobiti slobodne dane. 

Prima se na 

znanje 

2490. 

Ivica Bradar  Treba poticati velike obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2491. 
Kristina 

Bradar 
 

Djeca su budućnost. Treba povećati mjere za 

rast nataliteta. Treba spriječiti iseljavanje. 

Prima se na 

znanje 

2492. 
Jasmina 

Čurković 
 

Treba raditi na povećanju nataliteta, a ne da 

nam se ljudi iseljavaju. 

Prima se na 

znanje 

2493. 

Ana Vizler  
U vrtićima nema dovoljno radnog kadra za 

prihvat tolikog broja djece. 

Prima se na 

znanje 

2494. 

Đurđica Kirin  

Roditeljima se treba pružiti mogućnost odabira 

žele li ostati u mjeri ili izaći po uvjetima na koje 

su pristali. 

Prima se na 

znanje 

2495. 
Vasja 

Bezeljak 
 

Zabrinjavajuće je što se ukida mjera koja je 

polučila rezultate. Prijedlog je odličan i treba 

vratiti mjeru. 

Prima se na 

znanje 

2496. 

Josip Kirin  

Treba osigurati djeci sigurnost u vrtićima, a tek 

onda ih puniti. Nigdje nije ljepše nego kod kuće 

s obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2497. 

Jasna Lukić  

Do uzimanja mjere sam imala radnog staža 18 

godina. Zadnjih deset godina ugovor na stalno. 

Odabrala sam mjeru jer imam sina s 

epilepsijom, kćer s astmom i lakše je bilo da 

budem s njima, a ne strahovati hoću li dobiti 

otkaz zbog učestalih bolovanja. 

Prima se na 

znanje 

2498. 
Valentina 

Babić 
 

Mjera je polučila rezultatom. Više od 30%  je 

rođeno treće ili više djece. 

Prima se na 

znanje 

2499. 

Sanjica Grgić  
Treba prvo sagraditi vrtiće, a onda razmišljati 

kako usavršiti mjeru. Podrška RO 

Prima se na 

znanje 

2500. 
Stjepan 

Koprivnjak 
 

Mjera je mali trošak gradu naspram onoga što 

donosi društvu. 

Prima se na 

znanje 

2501. 
Marica 

Koprivnjak 
 

Ostaviti mjeru onima koji su je uzeli i dati im 

na izbor. 

Prima se na 

znanje 



2502. 

Siniša Lukić  
Radi pada nataliteta ovakvih mjera treba biti 

više. 

Prima se na 

znanje 

2503. 

Rudica Tašić  

Kao majka koja nije mogla biti uz djecu 

smatram da bi svi roditelji trebali moći birati 

žele li biti uz svoju djecu. Podrška RO 

Prima se na 

znanje 

2504. 

Marina Palić  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2505. 

Mia Palić  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2506. 

Roko Palić  Podržavam mjeru RO 

Prima se na 

znanje 

2507. 
Vedrana 

Novotni 
 Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2508. 

Ivan Novotni  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2509. 

Ljubica Sarić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2510. 

Ivana Sandić  
Korisnik sam mjere RO od početka. Podržavam 

mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2511. 

Vera Forjan  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2512. 
Romana 

Špiranec 
 Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2513. 

Fazila Pašić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2514. 
Kristina 

Forjan 
 Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2515. 

Ivan Matić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2516. 

Mirela Fučko  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2517. 
Krešimir 

Fučko 
 

Podržavam mjeru RO jer je odlična za roditelje 

sa više djece. 

Prima se na 

znanje 



2518. 

Cvetka Lončar  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2519. 

Goran Ivušić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2520. 

Hrvoje Meglić  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2521. 

Anton Lončar  
Podržavam mjeru RO jer je odlična za roditelje 

sa više djece. 

Prima se na 

znanje 

2522. 

Josip Lončar  Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2523. 

Josip Lončar  Podržavam mjeru RO. 

Prihvaća se 

2524. 

Danijela Rebić  

Demografske mjere ne smiju ovisiti o 

promjenama vlasti. Nema mjesta u vrtićima niti 

kvalificiranog osoblja. Podržavam u potpunosti 

nacrt prijedloga akta. 

Prihvaća se 

2525. 

Dragan 

Vrbljanac 
 

Nije izrađena dubinska analiza mjere od strane 

stručnjaka te samo ukidanje mjere nema 

opravdanja. Pohvaljujem potez stranke koja je 

izradila nacrt prijedloga akta jer samo ukidanje 

je neustavno. 

Prihvaća se 

2526. 

Krunoslav 

Pokrovac 
 

Postupak lokalne vlasti nije dobio afirmaciju 

demografa tj. nemaju opravdane razloge za 

ukidanje. Mjeru treba omogućiti i za nove 

korisnike te dajem podršku nacrtu prijedloga 

akta. 

Prihvaća se 

2527. 

Ivona Krištić  

Jedan od tri goreća problema u EU je 

demografija. Lokalna vlast nema stručnih 

opravdanja za ukidanje mjere. Potrebno je 

razmišljati o djeci i ne ugrožavati ih. Dajem 

podršku nacrtu prijedloga akta. 

Prihvaća se 

2528. 

Ana Bilić  

Strategija demografskog razvoja je unazađena 

ukidanjem demografske mjere. Dvojbenost 

zakonitosti će odraditi sudovi. Nema predaje za 

roditelje odgojitelje. Postoje zakoni koji su 

prekršeni. Podržavam nacrt prijedloga akta. 

Prihvaća se 

2529. 

Ernad Bilić  

Neprofesionalni pristup lokalne vlasti 

demografskoj problematici dovodi do 

nesigurnih pravnih radnji koje su nezakonite. 

Smatram da je nacrt prijedloga akta potreban da 

grad Zagreb izbjegne sudske troškove. 

Prihvaća se 

2530. 

Ivica Krluk  

Strmoglavo ukidanje mjere bez savjeta 

demografskih i pravnih stručnjaka je mrlja na 

obrazu lokalne vlasti. Slažem se s nacrtom 

Prihvaća se 



prijedloga akta jer ne podržavam nezakonito 

djelovanje vlasti. 

2531. 
Anamarija 

Prigorec 
 Mjera daje rezultate i sigurnost roditeljima. 

Prima se na 

znanje 

2532. 

Petra Jeđud  
Smatram da status treba uvesti na razinu RH. 

Podržavam mjeru RO. 

Prima se na 

znanje 

2533. 

Željka Jeđud  Podržavam mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2534. 
Zvonimir 

Jeđud 
 

Podrška korisnicima mjere roditelj odgojitelj  

Smatra da mjera treba biti na razini RH. 

Prima se na 

znanje 

2535. 
Anđelko 

Kuruc 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2536. 

Antun Krešić  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2537. 
Mirjana 

Krešić 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2538. 
Krešimir 

Fučko 
 Podrška korisnicima mjere roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2539. 
Krešimir 

Jeđud 
 Podrška korisnicima mjere roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2540. 
Veronika 

Maras 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2541. 

Burim Duraj  

Korisnik statusa roditelj odgojitelj i imamo 

četvoro djece. 

Smatram da treba uvesti još demografskih 

mjera. 

Prima se na 

znanje 

2542. 
Ana-Marija 

Ložar 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2543. 

Lovela Raguž  

Podrška roditeljima odgojiteljima. Smatram da 

status treba biti na državnoj razini. Da nije bilo 

te mjere tko zna kakvi bi bili podaci o broju 

novorođenih. 

Prima se na 

znanje 

2544. 
Valentina 

Bukovec 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2545. 
Marija 

Friedrich 
 

Smatram da 1,77% proračuna grada Zagreba za 

takvu mjeru nije puno. Mjera je pokazala dobre 

Prima se na 

znanje 



rezultate. Smatram da mjera treba biti na razini 

RH. 

2546. 

Irena Đerđa  Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2547. 
Đurđica 

Risović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2548. 
Slavko 

Risović 
 Podrška roditeljima odgojiteljima. 

Prima se na 

znanje 

2549. 
Dragica 

Marković 
 

Smatram da se mjeru ne smije ukidati jer će 

dovesti do brojnih problema u obitelji. 

Prima se na 

znanje 

2550. 

Slavica 

Marković 
 

Smatram da se ne smije dirati u stečena prava. 

Imam četvoro djece. Najstarije ima 13, a 

najmlađe 5 godina. Status imam od 2018. Bila 

sam zaposlena na neodređeno vrijeme i dala 

otkaz kako bih bila s djecom u dobi kad me 

najviše trebaju. 

Prihvaća se 

2551. 

Igor Krnjak  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2552. 

Silvija Krnjak  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2553. 

Ivica Krnjak  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2554. 

Krešo Žegman  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2555. 

Ivana Žegman  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2556. 

Tomo Žegman  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2557. 
Ljubica 

Žegman 
 Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2558. 

Ivan Krnjak  Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2559. 
Anđelko 

Štefanek 
 Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 



2560. 
Stjepan 

Valečić 
 Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2561. 
Ljiljana 

Pristovnik 
 Podržavam Mjeru roditelj odgojitelj.  

Prima se na 

znanje 

2562. 
Zlata 

Lukačević 
 Podržavam Mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2563. 

Olga Alduk  

Podržavam ovu inicijativu kluba gradskih 

zastupnika Stranke rada i solidrnosti u gradskoj 

skupštini Zagreba. 

Prihvaća se 

2564. 

Ivka Škrlec  Podržavam Mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2565. 

Vinko Pukšec  Ne prekidati Mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2566. 

Marica Pukšec  Ne prekidati Mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2567. 

Stjepan Brnić  Ne prekidati Mjeru roditelj odgojitelj. 

Prima se na 

znanje 

2568. 
Marijan 

Tomurad 
 Podržavam prijedlog. 

Prihvaća se 

2569. Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 Suglasan s prijedlogom. 

Prihvaća se 

2570. 
Ivica 

Balenović 
 Ne ukidati stečena prava roditelja. 

Prihvaća se 

2571. Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Siglasna sam s nacrtom Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Prihvaća se 

2572. 

Alexei 

Puninski 
 

Suglasan sam sa nacrtom odluke o stavljanju 

izvan snage odluke o novčanoj pomoči za 

roditelje odgojitelja. Smatram da se ne smije 

dirati stečena prava. 

Prihvaća se 



2573. 

Ivica Renić  

Suglasan sam sa nacrtom odluke o stavljanju 

izvan snage odluke o novčanoj pomoči za 

roditelje odgojitelja. 

Prihvaća se 

2574. 

Iva Renić  

Suglasan sam sa nacrtom odluke o stavljanju 

izvan snage odluke o novčanoj pomoči za 

roditelje odgojitelja. 

Prihvaća se 

2575. 
Danijela 

Rajtarić 
 Podržavam akt u cjelosti. 

Prihvaća se 

2576. 

Alen 

Brataljenović 
 

Ja sam Alen Brataljenović i ovim putem 

PODRZAVAM borbu roditelja odgojitelja za 

njihova stecena prava!Zelim  podrzati ovo 

javno savjetovanje! Gradska vlast treba biti 

svjesna da krse zakon o lokalnoj 

samoupravi,Ustav RH. Ne zele slusati niti 

stručnjake niti demografe jer se vode svojom 

ideološkom politikom! 

Hrvatska bilježi ogroman pad stanovništva 

vrijeme je da Hrvatska krene s demografskim i 

pronatalitetnoj mjerama u cijeloj Hrvatskoj. 

Podrska za 21000 djece koju obuhvaća ova 

mjera njih stiti Ustav republike Hrvatske. 

Prihvaća se 

2577. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Točkama ukinuta odluke su bili jasno definirani 

uvjeti korištenja mjere, osobito trajanje do 15.-

e godine najmlađeg djeteta i iznos naknade i 

nedopustivo je da se takva odluka preko noći 

ukida i dovodi u tešku situaciju korisnike mjere 

i njihovu djecu. Ustav Rh i zakoni ne dopuštaju 

povratno djelovanje, pa se shodno tome mjera 

mogla ukinuti samo za nove korisnike. Nije 

napravljena kvalitetna analiza mjere, nisu 

uključeni stručnjaci prije ukidanja. Nije uzeto u 

obzir da je prema posljednjem popisu 

stanovništva iz 2021. godina u Rh vidljivo da je 

u Zagrebu za razliku od ostatka Rh prisutan 

pozitivan prirodni prirast čemu je pridonijela 

mjera roditelj odgojitelj. 

U Rh je već duže vrijeme prisutan demografski 

slom, postavlja se pitanje tko će tu uopće živjeti 

za par godina, otkud će se isplaćivati mirovine. 

Zato je potpuno nedopustivo da se ukida mjera 

koje je pridonijela povećanju rođene djece. 

Majka sam dvoje djece sa teškim dijagnozama 

i zaposlenje mi je zbog čestih odlaska liječniku 

i vođenje na terapije nemoguće. Dijete sa 

posebnim potrebama je skoro pa nemoguće 

upisati u vrtić osim na dva puta po 2-3 sata 

tjedno. Ne postoji posao koji se može obavljati 

u tako kratkom roku. Niti dijete urednog 

razvoja nažalost neće dobiti mjesto u vrtiću jer 

mjesta ni sad nema, a posebno ga neće biti kad 

Prima se na 

znanje 

 



ga počnu tražiti i korisnici mjere. Nemoguće je 

da vrtići ili zamjenski prostori budu osigurani 

do početka nove pedagoške godine. 

2578. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Na mjeru roditelj odgojitelj se izdvaja samo oko 

3% gradskog proračuna i ušteda se mogla 

postići negdje drugdje. Nedopustivo je da se 

štati baš na djeci u situaciji potpunog 

demografskog sloma Hrvatske. Time se 

pokazuje totalna socijalna neosjetljivost 

zagrebačke vlasti koju uopće nije briga što će 

biti sa obiteljima koje će preko noći ostati bez 

prihoda ili sa jako smanjenim prihodima. 

Ukidanju mjere nije prethodila dubinska 

analiza niti su uključeni stučnjaci u donošenje 

odluke o ukidanju. Time vlast pokazuje ne 

samo nepoznavanje zakona koji zabranjuju 

retroaktivno djelovanje propisa nego i nebrigu 

za time što će ova odluka potaknuti dodatno 

iseljavanje ionako već previše iseljene 

Hrvatske.  

Ukidanjem mjere se nije uopće vodilo računa o 

socijalno najosjetljivijim skupinama. Mnogo 

roditelja korisnika ima djecu sa posebnim 

potrebama i upis u vrtić je skoro pa nemoguć. 

Mnogo je samohranih roditelja, mnogo je žena 

koje su zbog mjere pobjegle od nasilnih 

muževa. U vrtićima već sad nema mjesta, a na 

jesen kad roditelji odgojitelji počnu tražiti 

mjesto za svoju djecu, upis će biti nemoguć. 

Bilo je dopustivo jedino ukinuti primanje novih 

zahtjeva, ukidanje stečenih prava i drastično 

smanjivanje istih ne nezakonito i nedopustivo. 

Prima se na 

znanje 

 

2579. 

Mladen 

Matečić 
 

Nevjerojatno je da se naj ugroženijim 

kategorijama stalno nešto želi uskratiti. 

Roditelji su računali na ta primanja a sada njih 

a NAJVIŠE NJIHOVU DJECU 

PRETVARAJU U SOCIJALNE SLUČAJEVE. 

Gdje će se pa makar i polovina njih (3.000) 

zaposliti u kratkom vremenu. Grade li se ti 

vrtići da djeca imaju gdje ići kad mjera krene-

nema ih nigdje. Mjera je mogla biti eventualno 

donešena na način DA SE VIŠE NE MOGU 

NOVI PRIJAVLJIVAT NA TU MJERU. 

Kakva god „vlast“ u Zagrebu bila donjela je 

zakonitu odluku mjeru Roditelj-odgajatelj. 

Novom „vlašću“ ne počinje novi život već se on 

nastavlja pa sad sve treba ukinuti i stečena 

prava ljudima dirati.Ne radite sada od roditelja 

i djece socijalne slučajeve. 

Kompletnu odluku donjeti na način da se više 

novi roditelji ne mogu prijavljivati a sadašnji po 

Prima se na 

znanje 

 



prijašnjim odlukama i riješenjima da izlaze van 

iz te mjere Roditelj-odgajatelj. 

2580. 

Ksenija 

Mikačić 
 

Obustaviti ukidanje mjere te bilokakve 

promjene za postojeće korisnike. Korisnike s 

troje ili više djece ostavlja se na cjedilu nakon 

što nas se poticalo da se odlučimo na radnje. 

Prihvaća se 

2581. 

Biserka 

Kablar 
 

Uslijed trenda iseljavanja i pada nataliteta 

tvrditi da ova mjera nije polučila rezultate je 

kratkovidno gledanje. Osim toga kolabirajući 

mirovinski sustav direktno ovisi o broju rođene 

djece i budućoj radnoj snazi koja će ga 

podupirati. 

Prima se na 

znanje 

 

2582. 

Mihael Kablar  

Neizvjesna budućnost čeka korisnike mjere jer 

nisu osigurana mjesta u vrtiću, radna mjesta s 

dostatnim prihodom niti su mlađa djeca 

dovoljno stasala da ostaju doma sami po 

nekoliko sati. 

Prima se na 

znanje 

 

2583. 

Eva Klakočer  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj. 

Poništavanje trenutne odluke,Vraćanje stečenih 

prava uz revidiranje mjere te mogucnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2584. 

Radmila Milić  

Smatram da ovakvim revidiranjem mjere koje 

je izglasano na Skupštini grada Zagreba 

09.12.2021.,korisnike mjere se stavlja u jako 

nepovoljan položaja. Mnogi korisnici su se na 

mjeru odlučili zbog nemogućnosti usklađivanja 

posla sa obvezama roditelja prema bolesnom 

djetetu. Isto tako su život svoje obitelji 

prilagodili toj mjeri,jer su po ispunjenje uvjeta 

dobili rješenje,tj.zakljucak( od 2018.godine). 

Veliki broj korisnika je uzeo ponuđeni kredit na 

temelju svog rješenja,koji je na temelju 

navedenom davala Erste banka,ovom odlukom 

se i navedenu banku izložilo neugodnoj 

situaciji gdje će morati svoje klijente stavljati u 

blokadu i ovršavati ih. Samim time korisnici 

biva narušeno financijsko stanje,što nije dobro 

niti za djecu niti za roditelje. 

Mjera je učinkovita to pokazuje više od 50% 

iduće rođenog djeteta u obiteljima korisnika. 

Kada je mjera donesena bila je odlična prilika 

Prima se na 

znanje 

 



da napornom budem majka kakvu djeca 

zaslužuju. Ukidanjem ove mjere ne da će biti 

ugroženo financijsko stanje, već i psihičko.  

Osjećam se jako izigrano. 

Korisnici mjere će biti primorani čak i odlasku 

u inozemstvo zbog veće mogućnosti za 

pristojniji život( veće plaće,djeciji 

doplatiti,lakša mogućnost upisa djeteta u 

vrtić,te pronalaženje posla). 

Na tržištu rada nedostaje radne snage,ali ne 

radne snage u ovome obliku. U razgovoru sa 

poduzetnicima sam postavila pitanje o 

zaposlenju majke 3+ djece,nisam dobila 

odgovor da su dobrodošli,te da ih tržište rada 

smatra poželjnim zaposlenikom. Ova mjera nije 

niti zakonom mogla biti ovako retroaktivnog 

djelovanja,te zbog navedenom je Višem 

Upravnom sudu Republike Hrvatske predan 

zahtjev ocjene ustavnosti. Nadam se da ce ova 

odluka biti poništena na Skupštini u veljači ili 

da će ju poništiti navedeni sud u razumnom 

roku. Te time vratiti mir korisnicima,pravo na 

dostojanstven život i spriječiti medijski i javni 

link kojem su korisnici izloženi od svoji 

sugrađana,a čak i od ljudi van grada Zagreba. 

Nije napravljena stručna dubinska analiza. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut grada Zagreba.  

Djeca su Ustavom RH zaštićena kategorija. 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti(rok 

i iznos naknade),na osnovu čega je bila 

razumna osnova(legitimna očekivanja) da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema odluci.  

Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom 

korisniku,a ne odlukom Skupštine. 

2585. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Gradska skupština Grada Zagreba na 6. 

sjednici, 9. prosinca 2021. donijela je Odluku o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja temeljem analize koja je 

trebala poslužiti kao opravdanje za ukidanje 

mjere, pa je tako bilo navedeno da će se 

osloboditi financijska sredstva za izgradnju 

novih vrtića, da mjera nije dala rezultate, 

iskazana je tobožnja briga oko posljedica 

izbivanja korisnika mjera sa tržišta rada i sl. 

 

Izdvajanje financijskih sredstava za izgradnju 

novih vrtića nije mogao biti argument za 

ukidanje demografske mjere za poticanje 

Prima se na 

znanje 

 



povećanja obitelji od kojeg mnogi unatoč 

svojoj želji odustaju uslijed, nažalost, realne 

politike pri zapošljavanju žena u RH. Zadaća 

gradske uprave je da putem plana razvoja 

temeljenog na potrebama građana i pojedinih 

gradskih četvrti osigura općenito razvoj 

potrebne javne infrastrukture. U tom smislu 

demografska mjera predstavljala je poticaj 

obiteljima da se odluče na povećanje obitelji, a 

nikako nije bila uzrok nedostataka kapaciteta u 

objektima predškolskog odgoja. Činjenica je da 

velik broj djece koji uslijed korištenja mjere 

nije pohađao programe predškolskog odgoja 

predstavlja smanjenje problema nedostatka 

kapaciteta i koji se u realnom roku neće riješiti 

te će se od rujna 2022. samo intenzivirati 

problem koji će u tom slučaju imati svi roditelji, 

uključujući roditelje s manje djece, ali i roditelji 

s više djece koji se nisu uključili u mjeru. 

 

Nadalje, grad Zagreb prepoznao je potrebu za 

dugoročnom demografskom mjerom uslijed 

dugotrajnog procesa negativnog demografskog 

kretanja. Na opće demografsko stanje utječe 

starenje populacije, migracijsko kretanje i stopa 

nataliteta. Obzirom da je starenje opće 

populacije prirodan proces na koji ne možemo 

utjecati te da Grad Zagreb trenutno ima 

pozitivan saldo ukupne migracije, utjecaj na 

stopu nataliteta predstavlja segment u kojem je 

potrebno u konkretnom slučaju pronalaziti 

rješenja koja će pridonijeti njegovom 

povećanju u dugoročnom periodu. Gradski 

Ured za demografiju u svojoj publikaciji iz 

rujna 2021. „Kretanje broja stanovnika u Gradu 

Zagrebu“ je tako naveo kako su „Stope 

prirodnog prirasta i nataliteta više u Gradu 

Zagrebu zahvaljujući prvenstveno mjerama 

aktivne pronatalitetne politike što se već više od 

jednog desetljeća provodi u Gradu Zagrebu.“ 

dok u studenom 2021. sastavljajući prijedlog 

promjene Odluke kao jedan od argumenata radi 

koje je mjera ukinuta naveo je da mjere 

pronatalitetne politike nisu opravdala ulaganja. 

Pri tome se kaže da  je „u razdoblju od 2016. - 

2020. u Gradu Zagrebu broj treće i više rođene 

djece porastao za 236, dok je ukupan broj 

živorođene djece u istom razdoblju pao za 

255.“ ignorirajući činjenicu da su okolnosti 

pandemije bolesti uzrokovane virusom 

COVID-19 koje su otežale normalan život, 



korištenje zdravstvenih usluga i  općenito 

gospodarske aktivnosti te posljedično tome 

doprinijele općoj zabrinutosti i neizvjesnosti . 

Takve okolnosti bile su prisutne tijekom cijele 

2020. i dijelom 2019. godine i direktno su 

utjecale na odluku za novog člana obitelji. 

Izostankom valorizacije te činjenice prikazom 

bilance rođene djece u navedenom periodu ne 

iskazuje se prava slika učinkovitosti mjere. 

Drugim riječima ukoliko se promatra razdoblje 

između 2016. i početka 2019. godine ukupan 

broj živorođene djece porastao je za 115 što u 

kontekstu dugogodišnjeg kontinuiranog pada 

stope nataliteta predstavlja blagi preokret u 

općem trendu ili u najmanju ruku zaustavljanje 

negativnog trenda. Površnost i parcijalno 

tumačenje rezultata učinkovitosti mjere trebalo 

je poslužiti kao još jedan u nizu tzv. argumenata 

temeljem kojih je mjera praktički ukinuta. 

Ekonomskoj neovisnosti žena uslijed izbivanja 

sa tržišta rada kao i njihova podložnost 

siromaštvu u starosti ne doprinosi demografska 

mjera roditelj odgojitelj, kako je to tada 

argumentirano, već upravo suprotno - ženama 

omogućuje da uz veći broj djece imaju redovne 

i stabilne prihode koji joj omogućuju 

financijsku neovisnost, a koji se isplaćuju u 

bruto iznosu (uplaćuje se doprinos za 

mirovinsko osiguranje osiguranice i upisuje 

staž temeljem kojeg se ostvaruju prava iz 

mirovinskog osiguranja za vrijeme trajanja 

mjere). 

Problem zapošljavanja majki s više malodobne 

djece kao i korelacija zaposlenosti žena i broja 

željene djece je problem koji je u značajnoj 

mjeri prisutan na području Republike Hrvatske 

prvenstveno radi brojnosti zaposlenih žena u 

sektorima sa atipičnim radnim vremenima i 

nižim prosječnim plaćama. 

Navedena problematika obrađena je, između 

ostalog, i znanstvenim istraživanjem – 

Zaposlenost žena i fertilitet u Hrvatskoj, Akrap, 

Čipin 2011. -  „Visok udio zaposlenih žena u 

sektoru trgovine u Hrvatskoj, gdje je 

nepovoljna struktura radnoga vremena, kao što 

je istraživanje pokazalo, ne pogoduje 

obiteljskom životu i obeshrabruje mlade žene 

da imaju željeni broj djece.“ 

 

 



Na temelju Obrazloženja razloga i ciljeva koji 

se žele postići donošenjem akta kao i na temelju 

iznesenih osobnih načelnih primjedbi prijedlog 

je da se stavi izvan snage Odluka o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 

29/21). 

2586. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Premda sam korisnica mjere od samog početka, 

i zahvalna sam za prednosti koje mi je donijela, 

smatram da mjera nije najadekvatnije složena i 

da se mogla bolje i mudrije osmisliti. No, isto 

tako, smatram da je nezakonito i neopravdano, 

samovoljno ju ukinuti obzirom da je velik broj 

korisnika na osnovu prava koja im je ta mjera 

osiguravala promijenilo svoje živote, neki su se 

zadužili, neki dali otkaze na dobrim poslovima, 

neki izgubili mjesta u vrtiću, koja su u Zagrebu 

poput dobitka na loto. Osim toga, kao netko tko 

je glasao za gradonačelnika u nadi da će Zagreb 

konačno krenuti u boljem smjeru, duboko sam 

razočarana činjenicom da je opetovano u 

javnosti prije izbora tvrdio da se mjera neće 

ukidati za dosadašnje, već samo ograničiti ili 

ukinuti za nove korisnike. Također, shvatila bih 

da se mjera preoblikuje u neku bolju, korisniju, 

poticajniju, što bi ukazalo na to da nam 

trenutačno vodstvo grada razumije što je 

demografska mjera i kako se oblikuje i provodi. 

Ovo je čisto rezanje s ciljem uštede, bez ikakve 

naznake da je dobrobit djece ili obitelji bilo 

kome bila na umu. Zaista je sramotno je da su 

djeca kao jedna od najranjivijih skupina bila 

prva na redu za štednju. 

Prima se na 

znanje 

 

2587. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Koliko znam, ukidanje stečenih prava i dalje je 

nezakonito i protuustavno. Ušteda koja se 

ukidanjem mjere roditelj odgojitelj postiže je 

smiješno mala, obzirom na štetu koja će nastati. 

Velikom broju obitelji sa više djece ugrozit će 

se egzistencija, bajka o tome da se roditelji do 

svibnja mogu negdje i zaposliti je samo bajka. 

Žene su i inače teže zaposliva kategorija, a žene 

s više djece, koje izbivaju zbog bolovanja su 

skoro pa nezaposliva kategorija. U slučaju da se 

mjera zaista ukine, pitanje je trenutka kad će 

postati očito da nema prave uštede, zbog 

subvencioniranja vrtićkih mjesta, zbog dijela 

ljudi koji će zbog ukidanja te mjere postati 

korisnici socijalne pomoći, zbog ovrha, 

deložacija i sličnih postupaka koji će 

neminovno zadesiti dio korisnika mjere. Kako 

je vodstvo grada uspjelo zanemariti činjenicu 

Prima se na 

znanje 

 



da će ukidanje mjere imati tolike negativne 

posljedice, nije posve jasno. Ono što je jasno je 

da su potpuno socijalno neosjetljivi. 

2588. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ukidanje stečenog prava je protuzakonito i 

mjera se mora poštovati prema rješenjima koje 

su građani dobili. Dosadašnji korisnici bi i dalje 

trebali zadržati svoja prava, a ako je ova mjera 

loša i neodrživa, neophodno je da grad donese 

novu, bolju. Samo ukidanje mjere ukazuje da 

vodstvo grada nema bolju ideju, premda je 

gradu Zagrebu hitno potreban dobar 

demografski program. Smatram da je vrijeme 

da se političari počnu držati svojih predizbornih 

obećanja. G. Tomašević je prije izbora izjavio 

više puta da se mjera roditelj odgojitelj neće 

ukidati, da bi mu to nakon dobivenih izbora bio 

jedan od prvih poteza. To ukazuje da se u njega 

ne može imati povjerenja, što me kao građanina 

grada Zagreba dodatno zabrinjava. 

Prima se na 

znanje 

 

2589. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nisam korisnica mjere, no smatram da se 

stečena prava ne smiju dirati. Smatram da je 

odluka o izmjenama nezakonita i neustavna. 

Apsurdno je da se mjera mijenja i višestruko 

smanjuje iznos koji će korisnici primati sa 

30.04.2022, što će mnoge roditelje dovesti u 

situaciju da moraju pronaći posao, a upisi u 

vrtiće odvijaju se tijekom svibnja, dok se 

prihvat djece u grupe događa tek u rujnu. 

Nemoguće je da su donosioci odluke o izmjeni 

bili nesvjesni te diskrepancije, što jasno ukazuje 

na zapanjujuću razinu socijalne 

neosviještenosti, za koju se možemo samo 

nadati da je slučajna.   

Prima se na 

znanje 

 

2590. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Postojećim korisnicima novčane pomoći ne 

uvoditi promjene, jer je mjera dugoročna i na 

osnovu toga su korisnici odlučili koristiti mjeru.  

 

Korisnici svjesno odabrali drugačiji način 

života, prilagodili izdatke. Neki su svjesno 

odustali od većih primanja i drugih beneficija 

na poslu kako bi se posvetili obitelj i većem 

broju djece. 

Trenutno nema mjesta u vrtićima. Redovni 

upisi su u svibnju za polazak u vrtić u rujnu 

2022. 

 

Uvesti kontrolne mehanizme kako bi se 

spriječile eventualne zlouporabe. 

 

Omogućiti opciju rada na pola radnog vremena 

i upis djeteta u vrtić.  

Prima se na 

znanje 

 



 

Napraviti temeljitu analizu i na osnovu 

rezultata revidirati mjeru za nove korisnike. 

 

Inicirati da se na nacionalnoj razini preslika 

navedeni model. 

2591. 

Svetlana 

Vulelija 
 

Poštovani za odluku o odgoju koju mi je grad 

ponudio imala sam uvijete tj ispisala sam dijete 

iz vrtića i dala otkaz kako bih se što bolje 

brinula za svoja tri dječaka. Jasno mi piše u 

rijesenju da mogu biti do navršene 15.god. 

najmlađeg dj. 

Od kuda ideja da se sada odjednom svim starim 

korisnicima mijenja sve? 

Da se vratim na riječ OTKAZ 

Dakle pored mjesečne satnice od minimalno 

216 sati raditi samo noćne smjene za osobu koja 

nema obitelj je previše i neljudski. Zamislite 

jednu mamu koja danju spava a noću radi i tako 

5 god u nizu.  Tražila sam noćne kako bih bila 

kući sa svojom djecom makar puzala bez kapi 

krvi u sebi. 

Ne dirajte mi svete trenutke koje sam ovim 

statusom doživjela. Ne dirajte veselje u mojoj 

obitelji. Vjerujte mi jako volim raditi. Imam 36 

god i 13 god RADNOG staza. Nisam neradnica 

kako se piše po svim društvenim mrežama. 

Jako je bolno to čitati. Vjerujem da ima i gorih 

priča od moje zato vas molim da ostavite bar 

postojeće korisnike do kraja da ispostujete 

riješena.  

U potpunosti se slažem da Odluka ne smije 

stupiti na snagu sa svojim izmjenama iz 

prosinca 2021. 

Prihvaća se 

2592. 

Anđela 

Matković 
 

Mjeru RO sam uzela 2021. kada sam rodila 

treće dijete. Nakon završetka Edukacijsko-

Rehabilitacijskog fakulteta započela sam 

stručno osposobljavanje u bolnici za liječenje 

kroničnih bolesti djece te nakon što sam ostala 

trudna i trebala mirovati zbog rizične 

trudnoće,prema ugovoru, dobila sam otkaz. 

Prvo dijete se rodilo 2018. a drugo 

dijete je 

stiglo 2019. Treće dijete se rodilo u veljači 

2021. te sam saznala da postoji mjera RO i da 

bih se mogla prijaviti. Pošto imam troje djece 

mlađe od 4 godine, za mene je jedini pravi put 

ostati kod kuće s njima, brinuti o njima i 

odgajati ih. 

Smatram da nijedna ustanova nema takve 

kapacitete kakve ima majka za svoju djecu, da 

Prihvaća se 



ih utješi, usmjeri, podrži i razvija njihovu 

kreativnost i osobnost. Shvatila sam koliko je 

potrebno biti uz svoju djecu, poklanjati im 

pažnju i odgajati ih. 

Zelim da se odluka o ukidanju mjere ukine i da 

nam se vrate nasa stecena prava (koja je 

gradonačelnik obećao da neće ukidati svima 

onima koji su ta prava već stekli) te da mogu 

savjesno i dosljedno svoju djecu usmjeriti i 

odgojiti u ovom najvažnijem periodu njihova 

života, do polaska u školu, kada formiraju one 

ključne osobine koje će ostatak svoga života 

nositi i koristiti u svom obrazovanju, radu, 

socijalnim kontaktima i svojim vlastitim 

obiteljima. 

2593. 

Miro Pavlečić  

Prva stvar je da grad ne može svoj toj djeci 

(min. 5200 djece) osigurati vrtićko mjesto. 

Znači roditelji su prisiljeni ipak biti doma jer 

nemaju kud s djecom a ostati doma sa 1000 kn 

uz sva silna poskupljenja je nemoguće. 

Najbolje pokupiti kofere i put za Irsku, 

Njemačku... Druga stvar,kao njima se nudi da 

mogu odmah tražiti posao?! Koga lažemo?? Ne 

mogu jer da sada nešto nađu, poslodavac njih 

neće čekati do 9og mjeseca kad će dijete krenuti 

u vrtić, jer to što su upisi u svibnju,zna se da je 

polazak tek u rujnu. Znači nemaju šansu da se 

zaposle, a opet vrtić obzirom na manjak mjesta 

neće primiti dijete jer je u startu jedan roditelj 

doma, roditelj se prvo treba zaposliti da dijete 

preda u vrtić a raditi ne može jer je dijete i dalje 

doma, ne razumijem,uzet ga/ih za ruke i doći s 

njima na razgovor i na radno mjesto,to niti 

jedan poslodavac neće dopustiti tako da sve ovo 

da imaju pola godine da se snađu pada u vodu. 

Svim postojećim ostaviti njihova stečena prava 

a mjeru svakako revidirati...u smislu vidjeti tko 

ima gdje prebivalište, tko uz mjeru radi, tko nije 

uopće u HR a prima i dalje status i slično... 

Prima se na 

znanje 

 

2594. 

Mirjana 

Pavlečić 
 

Ponistavanje  odluke za stare korisnike. Treba 

ispostovati obecano. Mjeru eventualno 

revidirati na nacin smanjenja godina najmladeg 

djeteta. 

Ostaviti starim korisnicima njihova stecena 

prava jer se obecalo da se stare korisnike nece 

dirati a sad ih se jednostavno prisiljava da sami 

odustanu od statusa jer se iznos ne prepolovio 

nego je 4x manji sto nikako nije dovoljno za 

zivot pa ce velika vecina krenuti traziti posao 

ali ga ne mogu traziti dok nemaju kuda sa 

djecom, a djeca pak ne mogu u vrtice dok god 

Prihvaća se 



je ijedan roditelj doma obzirom na stanje u 

nasim vrticima koji su prepuni. 

2595. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Poštovani, slažem se s ovim Nacrtom jer 

zastupa djecu koja jesu i trebaju biti zaštićena 

kategorija. Ja nisam roditelj. Smatram da je 

ukidanje Mjere za roditelje odgojitelje 

nepravedno i neodgovorno prema velikom 

broju ljudi. Obećanje da će se graditi vrtići ne 

može riješiti stvar do 5.mj ove godine i pitanje 

je kamo bi ti roditelji trebali sa svojom djecom. 

Nema smisla ni argument uštede jer će se 

troškovi povećati s obzirom da Grad 

sufinancira svako mjesto u vrtiću. Nemam ništa 

protiv da novac iz Proračuna, u koji i ja 

uplaćujem, ide za ovu osjetljivu skupinu 

društva. 

Prihvaća se 

2596. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam Nacrt kojim se ukida ukidanje 

Mjere za roditelje odgojitelje jer mislim da je ta 

mjera dobra. Sam nisam roditelj, ali se ne 

slažem s njenim ukidanjem i mislim da je 

nepravedno prema brojnim obiteljima. Tu je 

Mjeru možda trebalo još prije doraditi, ali ju se 

ne bi smjelo na ovakav način ukidati niti 

smanjivati pogotovo jer je briga za djecu, a 

naročito obiteljima s mnogo djece, zahtjevna, 

financijski i na sve ostale načine. Isto tako 

vidim da mjesta za tu djecu u vrtićima nema niti 

će ih u skoro vrijeme biti, što bi značilo da ti 

roditelji ne mogu u dogledno vrijeme naći 

posao. Vidim Mjeru RO kao dugoročniju brigu 

za demografiju u Hrvatskoj. Smatram da se za 

ovu Mjeru treba moći naći novaca u proračunu, 

kao što se našlo i za neke druge opcije. 

Prihvaća se 

2597. 
Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam ovaj Prijedlog jer smatram da se 

Mjera RO ne smije ukidati postojećim 

korisnicima i da njeno trajanje treba biti kako je 

i bilo predviđeno. Stava sam da se Mjera trebala 

donositi pažljivije i da su se trebale provesti 

detaljne analize prije donošenja Mjere, isto kao 

i prije prije bilo kakve njene eventualne 

izmjene. 

Prihvaća se 

2598. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam Mjeru RO i protiv toga sam da se 

ukidaju stečena prava roditelja odgojitelja, kao 

i bilo čija druga. Ove obitelji su svoja prava 

stekle na legitiman način i time su dobili 

sigurnost na trajanje potpore za određeni broj 

godina. Protuzakonito je naprasno im ukinuti tu 

sigurnost. Ovoj zemlji je potrebno što više 

djece, a Mjera RO je obiteljima s većim brojem 

djece omogućila da lakše opstaju i da nam djeca 

Prihvaća se 



ne odlaze u inozemstvo i da Hrvatska ne ostane 

prazna. Ta je Mjera demografska i smatram da 

Grad mora ispuniti obvezu koju je preuzeo. 

2599. Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Dajem podršku ovom Nacrtu i slažem se s njim. 

Nisam korisnik Mjere za roditelje odgojitelje, 

ali smatram da je njeno ukidanje nezakonito i 

da se može ukinuti samo za nove potencijalne 

korisnike. Kakva god ta Mjera bila, ona je i 

dalje demografska i treba ju odraditi do kraja. 

Prihvaća se 

2600. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam ovaj Nacrt. Odlučno sam protiv 

toga da se obitelji dovodi u zabludu i 

egzistencijalnu nesigurnost diskvalifikacijom 

vlastite odluke (Grada) kojom Grad ukida 

potpuno legitimno ostvarena prava, kao i 

lažnim predizbornim izjavama. Mnoge obitelji 

odlučile su se na veći broj djece potaknute 

sigurnošću koju im je Mjera pružala, a njeno 

ukidanje je igranje sudbinama najosjetljivije i 

Ustavom zaštićene skupine građana i stvara 

ozračje nepovjerenja u Gradsku vlast i 

nesigurnosti. Grad je sam preuzeo obavezu koju 

mora izvršiti u cijelosti i vjerujem da 

neizvršenje te obaveze nije zakonito. 

Prihvaća se 

2601. 

Stjepan 

Večković 
 

Mjera Roditelj odgojitelj donijeta je u svrhu 

poboljšanja katastrofalne demografske situacije 

ne samo za Grad Zagreb već i na nivou 

Hrvatske jer skoro četvrtina stanovnika 

Hrvatske živi u Gradu Zagrebu. Moje je 

mišljenje da je ta mjera u potpunosti ispunila 

svoju svrhu jer smo se mi (moja supruga i ja) 

odlučili za treće dijete potaknuta upravo tom 

mjerom. 

Osobno znam nekoliko majki koje su ostavile 

sasvim dobro plaćeni posao da bi se, potaknute 

ovom mjerom, što više posvetile svojoj djeci. 

Ne treba zaboraviti da su ovom mjerom na vrlo 

pozitivan način uključena sva djeca u obitelji, 

dakle, najmanje troje. 

Ono što sam primijetio je to da cjelodnevna 

briga barem jednog roditelja izuzetno povoljno 

djeluje na opći razvoj djece. Zdravija su i 

veselija, inteligentnija i bez stresnih situacija 

odlaska u vrtić. 

Ukidanjem ili drastičnim smanjenjem ove 

mjere činite neizmjerno veliku štetu svim 

majkama i djeci uključenim u ovu mjeru, a 

eventualna ''ušteda'' u proračunu Grada Zagreba 

je zanemariva. 

Prima se na 

znanje 

 



2602. 

Kristina 

Večković 
 

Mjera Roditelj odgojitelj donijeta je u svrhu 

poboljšanja katastrofalne demografske situacije 

ne samo za Grad Zagreb već i na nivou 

Hrvatske jer skoro četvrtina stanovnika 

Hrvatske živi u Gradu Zagrebu. Moje je 

mišljenje da je ta mjera u potpunosti ispunila 

svoju svrhu jer sam se ja osobno odlučila za 

treće dijete potaknuta upravo tom mjerom. 

Ono što sam primijetila je to da cjelodnevna 

briga barem jednog roditelja (u ovom slučaju 

mene) izuzetno povoljno djeluje na opći razvoj 

djece. Zdravija su i veselija, inteligentnija i bez 

stresnih situacija odlaska u vrtić. 

Potaknuta mjerom Roditelj odgojitelj 

isplanirala sam budućnost sebe i svoje djece te 

sam u svrhu poboljšanja životne situacije, 

konkretno stambene, digla kredit koji je sada 

vezan uz tu mjeru koja se smatra (i u bankama) 

kao stalno, sigurno primanje, a što je sukladno 

svim pravnim i ljudskim kriterijima. 

Ukidanjem ili drastičnim smanjivanjem te 

mjere stavljate, ne samo mene nego i tisuće 

roditelja i djece u vrlo lošu životnu situaciju i 

smatram da je to čista prijevara. 

Moram napomenuti da je upravo moje treće 

dijete, dijete sa teškoćama u razvoju iz spektra 

autizma te je za to dijete potrebna cjelodnevna 

briga. 

Mjesta za djecu u vrtićima ionako nema 

dovoljno, a još veći je problem za djecu sa 

teškoćama u razvoju. 

Prima se na 

znanje 

 

2603. 

Ines Pavlečić  

Poništavanje trenutne odluke obzirom da je već 

sredina veljače, vrtići nisu ni započeti sa 

gradnjom,a znamo i sami koliko se samo čeka 

za papire, idu valjda i nekakvi javni natječaji 

koji traju određeno vrijeme da bi se izabrao 

izvođač, prema tome - nema šanse da se u tom 

periodu napravi dovoljan broj a mislim da si 

nitko ne može priuštiti da sa 1000 kn bude 

doma jer to za 5eročlanu pa na više nije 

dovoljno ni za hranu tjedan dana a kamoli išta 

drugo uz sva silna poskupljenja. I usput,evo u 

mom kvartu nema slobodnih mjesta u vrtićima, 

niti državnim a bome niti privatnim,a ja dijete 

ne mogu iz Gajnica voziti na drugi dio grada 

ako ću raditi kao prije statusa od 7.30 (fizički 

ne stignem) nema mi ih tko čuvati niti ništa, za 

dadilju jednostavno ne mogu izdvojiti više od 

svoje plaće jer onda ne vidim svrhu mog 

odlaska na posao. 

Prima se na 

znanje 

 



Ostaviti starim korisnicima njihova stečena 

prava i pustiti da se mi sami pobrinemo kada 

ćemo stupiti u radni odnos obzirom na godine i 

slično, nema potrebe brinuti o našem povratku 

na tržište rada, to valjda mi sami znamo 

najbolje.  

Mjeru svakako revidirati i provjeriti tko je 

koristi a da nema pravo (rad na crno, mjesto 

prebivališta..) 

2604. 

Dijana Grgetić  
Majka  sam 3 djece. 

Podržavam nacrt. 

Prihvaća se 

2605. 

Petra Šestak  

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje. 

 

Prihvaća se 

 

  

Ne slažem se sa primjedbom da je mjera skupa. 

Za nju se odvaja tek 3%, ako se ne varam. Iznos 

naknade se troši u Zagrebu, plaćaju se njime 

računi, proračun se opetovano puni ne samo 

potrošnjom već i samim time što djeca ne idu u 

vrtić i grad nema potrebe za subvencijom istih. 

O 

upisu djece korisnika mjere (nakon što bi istu 

htjeli ukinuti ) u roku od pet mjeseci nisu ni 

studiju 

'predviđanja' napravili. Sada korisnicima šalju 

anonimne ankete?? Razbacivanje brojem '27 

vrtića se je moglo' , naglasak na MOGLO, je 

nepotrebno. Koliki je iznos subvencije grada po 

djetetu? Koliko bi koštalo funkcionalno 

održavanje 27 vrtića? Gdje bi ih smjestili? U 

kojem roku bi ih sagradili ? U kojem roku bi 

napravili prenamjene prostorija za prihvat djece 

vrtićke dobi, a da budu po standardima? Za 5 

mjeseci? Grad Zagreb čeka već dvije godine 

obnovu škola i domova stradalih u potresu, za 

koje novac postoji iz EU fondova. 

Sramota da se uštede zbog krivog vođenja 

grada rade na obiteljima koji su prihvatili mjeru 

i zamislite ispunili sve što se tražilo da bi istu 

mogli ostvariti i zadržati. Mjera je zamišljena 

za treće dijete. Podsjetite se molim koliko je 

trećerođene djece obogatilo ovaj grad? Broj 

trećerođene djece: 

24% u odnosu na 2016. i 146% u odnosu na 

2011.! (Podaci iz Ljetopisa grada Zagreba za 

2016. i 

2020.) Kako se onda može tvrditi da mjera ima 

mali ili dvojben demografski učinak i da nije 

Prihvaća se 



opravdala svrhu? Grad Zagreb,19. studenoga 

2019. godine proglašen je jednim od prvih 

sedam 

europskih gradova prijatelja obitelji. Nadam se 

da će i zadržati ovo vrijedno priznanje.Odluka 

o izmjenama je nezakonita i neustavna .- Ustav 

RH ne dopušta povratno djelovanje, kao ni 

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut Grada Zagreba. Pravo se može ukinuti ili 

smanjiti samo pojedinačnim aktima prema 

svakom korisniku,a ne Odlukom Skupštine. 

Odluka o izmjenama je nezakonita  

- djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno 

pravo ne može i ne smije utjecati kasnija 

izmjena 

i/ili dopuna Odluke. Predlažem BRISATI 

članak 2. 

Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. 

Povrh moralne nedopustivosti ukidanjei/ili 

izmjena 

mjere je izravno dokidanje i na kraju 

oduzimanje 

stečenih prava. Roditelji koji skrbe o troje ili 

više 

djece izloženi su većim odgojnim, financijskim, 

logističkim, vremenskim i organizacijskim 

izazovima, te je mjera itekako olakšala njihovu 

svakodnevicu. Dokidanjem prava i smanjenjem 

novčane pomoći na 1.000,00 KN neto, ne 

stavljaju 

roditelje na tržište rada već izravno na burzu i 

socijalu. U krajnjem slučaju i na iseljavanje. 

2606. 

Ana Pavlović  

Voljela bih da je napravljena iscrpna analiza 

Mjere roditelj odgojitelj, uz stručnu ekspertizu 

i suradnju s roditeljima odgojiteljima..Meni 

osobno je mjera omogućila da se mogu više 

posvetiti djeci, odnosno„gubiti vrijeme s 

njima”, znajući da to 

doprinosi zdravlju moje djece, a kao krajnji cilj 

zdravije društvo. Za mjeru roditelj odgajatelj 

izdvaja se samo 3-5 % ukupnog proračuna 

Zagreba, moglo se štedjeti negdje drugdje, a ne 

na 20 000 djece. 

Prima se na 

znanje 

 



2607. 

Ljiljana Ćosić  

Obitelj Ćosić, sedam članova, petero 

malodobne djece 

Točkama odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade); na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja)da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci. Odluka o izmjenama je 

nezakonita. 

Ja sam uzela mjeru 2016 godine, tada smo imali 

troje djece. U mjeri sam rodila još dvoje djece,a 

2020 sam mjeru prebacila na četvrto dijete.  

Godinu nakon toga sam rodila naše peto dijete. 

Većina žena koje znam, a imaju status, su rodile 

bar još jedno dijete u mjeri. Tu se referiram na 

podatke Ureda za demografiju Grada Zagreba, 

gdje stoji da čak 53%korisnika mjere je i nakon 

ulaska u mjeru imalo bar još jedno dijete. 

Ovom mjerom se povećao broj trećerođene 

djece u gradu Zagrebu, povećao se životni 

standard mnogim obiteljima, pa tako i mojoj. 

Nedavnim popisom stanovništva u Rh, vidimo 

pad stanovništva mladje dobi, žalosno je da je 

nova vlast socijalno neosjetljiva na svoje 

najranjivije i da želi ukinuti mjeru koja je 

itekako polučila rezultate. 

Vodstvo pokazuje da ih itekako ne zanimaju 

višečlane obitelji, ovom Odlukom ih se svjesno 

gura u državni sustav socijalne skrbi. 

Odluka o izmjenama je nezakonita, također nije 

ni napravljena stručna dubinska analiza mjere, 

niti je u njoj sudjelovao ijedan demograf koji bi 

izradio analizu kao podlogu za izmjenu 

odluke.Odluci se pristupilo neozbiljno, 

ishitreno i nehumano. 

Naše obitelji su dio ovoga grada, ne 

zaslužujemo ovakav tretman, niti ponašanje. 

 Za mjeru se izdvaja samo 3-5 % ukupnog 

proračuna grada Zagreba, uštediti se moglo 

drugdje (naprimjer raznorazne udruge), a ne 

ugrožavanjem 20 000 djece. 

Potaknut ćete iseljavanje iz grada zbog 

nesigurnosti 

Što misle uraditi s ovrhama, blokadama računa 

i  deložacijama, socijalno neosjetljiva vlast 

Neki korisnici mjere su i roditelji djece s 

posebnim potrebama, zar misle i njih ostaviti 

bez ikakvih sredstava.I po tome se vidi da njih 

jednostavno nije briga. 

Podržavam Nacrt. 

Prihvaća se 



2608. 

Kristina 

Habrun 
 

Donošenjem Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja, nastao je pravni okvir na 

temelju kojega korisnici mjere roditelj 

odgojitelj ostvaruju svoje pravo na novčanu 

pomoć 

Odredbama Odluke jasno su postavljeni 

uvjeti,rok i iznos mjesečne naknade, na osnovi 

čega je bila razumna osnova da će mjera trajati 

i isplaćivati se prema Odluci. 

Pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

Grad nije napravio stručnu dubinsku analizu 

mjere 

Smatram da je u svojoj analizi Grad Zagreb 

trebao promatrati kretanje samo treće i više 

rođenih jer je mjera za troje i više djece 

Mjerom se rasteretio sustav predškolskog 

odgoja  

U situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj nezamislivo je da lokalna politika 

želi ugasiti demografsku mjeru koja je polučila 

rezultate  

Odlukom o izmjenama nije definirano kako će 

se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u vrtiću, 

vrtići su prenatrpani, grubo se krši pedagoški 

standard, a kompenzacijke mjere i dalje nema 

Smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000kn, 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić, mjesta već sada 

nema, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku 

Napuštanje tržišta rada bio je slobodan izbor 

svakog roditelja, koji je odlučio prihvatiti 

ponuđeno pravo na mjeru 

Izmjenom Odluke potaknut će se dodatno 

iseljavanje iz grada i države zbog nesigurnosti i 

nestabilnosti te će biti dodatanih ovrha, blokada 

računa i deložacija 

Odluka o izmjenama je nezakonita i neustavna 

Podržavam Nacrt 

Prihvaća se 

2609. 
Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Predlažem brisati članak 2. Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelj aodgojitelja zato što ovakvim 

izmjenama, mjeru neizravno ukidate te je ovo 

samo zavaravanje nas korisnika i javnosti  

nigdje u predizbornoj kampaniji niste naveli 

nikakve izmjene za postojeće korisnike, a sada 

mjeru doslovno ukidate. Takav podhvat je 

Prihvaća se 



licemjeran! Nazivate se Možemo, a jedino što 

ste mogli je udariti na najugroženije i 

najosjetljivije skupine grada Zagreba! Možete 

vi i bolje od ovoga! Riješite se kriminala i 

korupcije i građani će vam biti zahvalni! 

Ne slažem se sa tvrdnjom da je mjera skupa s 

obzirom na proračun grada Zagreba. Činjenica 

je da je mjera opravdala svoju svrhu i nema 

sumnje u njenu učinkovitost. Smatram da se na 

djecu ne smije gledati kao trošak te da nije u 

redu raditi tako drastičnu promjenu na štetu nas 

korisnika. Nama je mjera bila ponuđena i mi 

smo ju prihvatili te smo tako stekli određena 

prava na koja se ne može i ne smije retroaktivno 

utjecati. Analize koje ste navodno izvršili i 

podatci do kojih ste došli, su blagorečeno 

nerealni, da ne kažem izmišljeni. Smatram da je 

potrebnija puno detaljnija i dugoročnija analiza 

te da se tek tada, u dogovoru sa predstavnicima 

roditelja odgojitelja, može razgovarati o nekim 

promjenama koje bi bile na obostranu korist i 

zadovoljstvo. Ovom odlukom utječete na 

životne prilike velikog broja ljudi, ukoliko 

zaista ostajete pei svojoj odluci, trebate znati da 

ćete anositi pravnu i moralnu odgovornost! 

Podržavam nacrt. 

2610. 

Jelena Žilič  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. VraĆanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2611. 

Maja Alajbeg  

Obitelj Alajbeg, korisnici mjere roditelj 

odgojitelj, 5 članova. Ponuđena mjera je 

izuzetno pomogla mojoj obitelji, jer kao 

socijalnom pedagogu izuzetno mi je teško 

pronaći stalno zaposlenje u školi s obzirom da 

nadležno 

Ministarstvo ne raspisuje natječaje za nova 

radna mjesta. Mjera mi omogućava da budem 

sa svojom 

djecom u ključnim razvojnim razdobljima 

njihova odrastanja i svojom prisutnošću i 

dostupnošću 

pomognem im (naravno uz suprugovu pomoć) 

da odrastu u senzibilne, empatične, radišne i 

korisne osobe u ovome društvu. 

Nevjerojatno mi je za povjerovati da se samo 

tako mogu ukinuti stečena prava. Kako je 

Prihvaća se 



moguće da takav jedan postupak može biti u 

skladu s Konvencijom o pravima djeteta koju je 

i Republika Hrvatska ratificirala? U rješenju 

koje sam dobila striktno su pobrojani razlozi na 

temelju kojih mogu izgubiti stečena prava. Ja 

niti 

jedno nisam prekršila što se može provjeriti u 

bilo kojem trenutku. 

Vjerujem da će na sljedećoj Gradskoj skupštini 

Grada Zagreba u ljudima proraditi razum i 

savjest te da će poništiti štetnu Odluku 

donesenu 9.prosinca 2021.godine. Ukidanje, a 

ne revidiranje mjere RO postojećim 

korisnicima nije u skladu sa Ustavom RH 

čl.62.po kojem je obitelj pod osobitom zaštitom 

države. Isto tako, treba uzeti u obzir i 

nemogućnost 

retrogradnog ukidanja stečenih prava. Vjerujem 

da su se do sada svi oni koji su dali glas za 

ukidanjem ove demografske mjere (koja bi se 

trebala proširiti na cijelu 

Hrvatsku) posavjetovali sa pravnom službom i 

znaju da su pogriješili i donijeli ishitrenu 

odluku. Na temelju iznesenih osobnih načelnih 

primjedbi moj 

prijedlog je da se stavi izvan snage Odluka o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21). 

2612. 

Udruga 

Hrvatska mati 
 

Članovi Udruge korisnici mjere Roditelj 

odgojitelj, te ostali članovi Udruge koji su 

prepoznali važnost demografske mjere kao 

dugoročno strateško ulaganje u bolju budućnost 

Grada Zagreba. Na sjednici Gradske skupštine 

Grada Zagreba dana 

09.12.2021. godine donešena je Odluka o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21) kojom se ukida uspješna 

demografska mjera. Takvom ishitrenom i 

nepromišljenom odlukom gradonačelnik je 

pokazao da nema razumijevanja a najveći 

nacionalni strateški problem. Gradonačelnik je 

prije donošenja ove odluke u javnim nastupima 

govorio kako će mjeru Roditelj odgojitelj 

revidirati pa je teško povjerovati da isti ne 

poznaje značenje riječi koje javno govori. 

Zatim, u predizbornoj kampanji korisnicima 

mjere 

Roditelj odgojitelj obećano je da se prava 

korisnika iste neće mjenjati, što je kako vidimo 

Prihvaća se 



još jedna od laži vladajuće stranke pomoću koje 

su dobili povjerenje građana koje su 

bezosjećajno iskoristili i izigrali. U javnost se 

iznosila neistina da je mjera izrazito skupa što 

nije istina jer ista iznosi manje od 5% godišnjeg 

gradskog proračuna, te je naprosto 

nevjerovatno da u tako velikom proračunu 

nema sredstava za trenutno najvažniju 

problematiku, a da je tako potvrđuju 

katastrofalni rezultati popisa stanovništva. 

Demografska mjera Roditelj odgojitelj u Gradu 

Zagrebu je imala i više nego pohvalne i 

uspješne rezultate što potvrđuje i podatak da je 

u zadnjih pet godina od kada se ista provodi 

zabilježeno povećanje od 38,2% trećerođene te 

65,4% četvrto i više rođene djece. Jednako tako 

bilježimo i pad od 60% prvorođene djece, te 5% 

trećerođene na razini RH. Shodno toj činjenici 

možemo zaključiti da bi broj rođene djece u 

gradu Zagrebu bio znatno manji da nije bilo 

mjere Roditelj odgojitelj. Dugoročnost i 

sigurnost demografskih mjera podrazumijeva 

njihovo provođenje neovisno o promjenama 

nositelja političke vlasti. Postupcima trenutne 

vladajuće koalicije grada Zagreba vidljivo je da 

nemaju razumijevanja za demografske mjere i 

demografsku politiku, obiteljsku politiku i 

zaštitu obitelji i djece. Roditelji odgojitelji 

imaju 21 000 djece, od toga 6 000 vrtićke dobi. 

Grad Zagreb nema kapacitet niti kadar koji 

može zbrinuti djecu Roditelja odgojitelja u 

gradskim dječjim vrtićima. Zbog 

preopterećenja istih radi ukidanja mjere 

Roditelj odgojitelj mlade obitelji će odustati od 

planiranoga roditeljstva radi činjenice da svoju 

djecu neće moći uključiti u sustav Ranog i 

predškolskog odgoja što će dovesti do niza 

novih problema. Osvrnuti se treba i na same 

korisnike koji su prepoznali dobrobiti ove 

mjere, te su istu prihvatili i organizirali svoj 

život i život svojih obitelji kroz mjeru te se 

odlučili na treće, četvrto, peto... dijete. Prije 

odluke o ukidanju iste nisu provedene detaljne 

analize niti je bilo u planu provođenje istih, 

stoga možemo zaključiti da je taj 

potez čista samovolja vladajuće stranke vođena 

ideologijom što je neprihvatljivo. Imamo 

različite skupine korisnika, od 

visokoškolovanih roditelja koji su stavili 

obiteljske vrijednosti i odgoj djece prije karijera 

do bolesnih roditelja, roditelja bolesne djece, 



jednoroditeljskih obitelji, samohranih roditelja, 

roditelja podstanara itd. koji će preko noći 

ostati bez primanja. Nažalost djeca su ta koja će 

najviše biti pogođena takvom sramotnom 

odlukom. Grad Zagreb je jedna velika zajednica 

građana, velika obitelj iz koje su izopćeni 

Roditelji odgojitelji, Udruga Hrvatska Mati je 

mišljenja da će posljedice ovakvog bahatog 

postupanja prema ranjivoj skupini građana biti 

katastrofalne i nepopravljive. U potpunosti 

podržavamo prijedlog da se mjera nastavi 

provoditi te da bude otvorena za nove 

korisnike. 

2613. 

Adelina Krstić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2614. 

Tea Dedić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2615. 

Vlado Žilič  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2616. 

Kaja Tutiš  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2617. 

Lidija 

OIputrić 

Lugarić 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 
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i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2618. 

Zvonimr 

Lazanin 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2619. 

Irena Rajić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2620. 

Ivana Herner  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2621. 

Goran 

Bukovac 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2622. 

Željka 

Marković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2623. 

Mladen 

Šepovič 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2624. 

Ilija Krstić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2625. 

Neven 

Marković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2626. 

Danijel 

Majstorić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2627. 

Kristina 

Galović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2628. 

Snježana 

Vonka Rajić 

Civopes 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2629. 

Vesna Mišak  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2630. 

Lara Jukić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2631. 

Mijo Lazanin 

Budim 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2632. 

Emilija Straga  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2633. 

Roditelji 

odgojitelji s 

područja 

Gradske 

četvrti Gornja 

Dubrava 

 

Roditelje odgojitelje sa područja Gradske 

četvrti Gornja Dubrava koji su mi se obratili za 

savjet i pomoć 

Primjedba na donesenu Odluku o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja, smatramo da je odluka donesena da 

u njoj nisu sudjelovali sami roditelji odgojitelji 

koji sigurno imaju za puno reći i argumentirano 

demantirati ovu nepovoljnu socijalnu mjeru 

koja uveliko pomaže u demografskoj politici i 

razvoju Grada Zagreba. 

Radi ovakve odluke mnogi roditelji odgojitelji 

naći će se u velikim financijskim, životnim i 

obiteljskim problemima jer jedan dio njih je u 

međuvremenu ostao bez prihoda drugog člana 

obitelji ili ostao bez bračnog partnera koji je 

također svojim radom privređivanjem 

pomagao, pridonosio obitelji i članu obitelji 

koji ima status roditelj odgojitelj. 

Mnogi roditelji sa statusom roditelj odgojitelj 

nakon primjene nove Odluke o izmjeni Odluke 

o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja neće 

lako, a možda nikada naći adekvatan posao sa 

kojim će moći obitelj uzdržavati. Smatramo da 

navedenu Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja treba hitno 

staviti van snage radi moralne i socijalne 

osjetljivosti ove problematike u kojoj su se 

roditelji našli ne svojom krivnjom. Svjedoci 

smo da najmanje iseljavanja i pad broja 

Prihvaća se 



stanovnika ima u Gradu Zagrebu kada 

pogledamo ostatak Hrvatske, to je dokaz da je 

mjera roditelj odgojitelj imala učinka u Gradu 

Zagrebu i u tom smjeru treba razmišljati da se 

mjera vrati ili dijelom prilagodi, izmjeni u 

interesu postojećih i budućih roditelja sa više 

djece. Nikako nismo za jednostranu promjenu, 

nego je potrebno sa svima koji koriste navedenu 

mjeru sjesti i razgovarati, te pokušati naći 

najbolje rješenje u interesu djece i roditelja koji 

navedenu mjeru koriste. 

2634. 

Ružica 

Alajbeg 
 

Ako znamo da nam u zadnjim godinama u 

Hrvatskoj nestaje oko 50 000 ljudi godišnje , i 

uvažimo činjenicu da je i jedna od analiza UN 

utvrdila da je HRVATSKA 

NAJSTARIJA od svih zemalja u svijetu, te da 

smo na početku supstitucije stanovništva, taj bi 

nas podatak trebao zabrinuti. Mi smo, kao i u 

svemu ostalom neozbiljni, pa nas sada gospodin 

gradonačelnik  Tomašević pokušava uvjeravati 

da je mjera roditelj odgojitelj preskupa 

(sudjeluje u gradskom proračunu 3 %) i za spas 

proračuna predlaže 

njeno ukidanje. MOŽDA JE ZABORAVIO što 

je prije izbora za gradonačelnika jasno i glasno 

obećavao, da se ta mjera NEĆE UKIDATI za 

postojeće korisnike. To je činjenica koja bi 

trebala zabrinuti svakog žitelja u gradu 

Zagrebu. (Nije pitanje mjere, već 

povjerenja!!!). 

Mislim da bi se o tim problemima trebalo 

raspravljati i na razini cijele Hrvatske, jer 

nastave li se demografska kretanja u tom 

smjeru, za 20-30 godina u LIJEPOJ 

NAŠOJ neće biti dovoljno zaposlenih koji će 

moći osiguravati sredstva za mirovine danas 

radno-sposobnog stanovništva. U programu 

HDZ 2016. godine bio je 

prijedlog uvođenja mjere roditelj odgajatelj na 

razini države, ali na kraju "pojeo vuk magare" 

jer poslije se o tome više nije govorilo. Danas 

je ta mjera propast za 

zagrebački proračun! Pitanje je to povjerenja!!! 

Na kakvim je analizama temeljen prijedlog 

ukidanja mjere RO , čime se spašava gradski 

proračun. 

Sveobuhvatna analiza nije predočena. Čuli smo 

informaciju da je umjesto financiranja mjere 

RO moglo biti izgrađeno 27 dječjih vrtića. 

Koliko bi u tim vrtićima 

Prihvaća se 



moglo biti smješteno djece s obzirom na ionako 

danas prebukiranost postojećih vrtića, da ne 

spominjemo pedagoške standarde u tako 

prebukiranim vrtićima. Ne treba zaboraviti ni 

tržište rada: je li ono sposobno 

prihvatiti (uglavnom je to trgovina i 

ugostiteljstvo) sa svojim smjenskim i 

nedjeljnim radom i prosječnom plaćom oko 3 

000 kn? 

Smanjenje naknade na 1 000 kn ukazuje na 

problem obitelji kojima prihod neće biti 

dovoljan za podmirenje najosnovnijih 

stambenih i životnih potreba. 

Kako će se rješavati problem obitelji s troje i 

više djece, ako im i nakon zapošljavanja 

ukupno raspoloživa sredstva neće biti dostatna 

za normalan život? 

Slušajući pred koji mjesec vijesti, čuh da je 

gospodin Tomašević rekao, da će to onda biti 

problem socijalne službe. Ako sam dobro 

zapamtila, onda je to veeelik 

problem. Valjda je spreman rješavati ga, a ne 

prebacivati na državnu razinu. Možda bi 

problem ipak trebalo rješavati sučeljavanjem i 

zajedništvom u pronalasku boljeg, korisnijeg i 

bezbolnijeg načina. Nije mi jasno zašto je 

potrebno na ovakav način 

(jednostavno jednim potezom) bez ikakvih 

pravih stručnih, studioznih i potpunih analiza, 

te sučeljavanja 

stručnih ljudi pokušati riješiti ovaj problem. 

Smatram da roditelji odgojitelji ne bi trebali biti 

spas 

gradskog proračuna- (3%) u roku od nekoliko 

mjeseci. Nije realno, ni pošteno! Zar se problem 

koji utječe na oko 6 000 obitelji i oko 20 000 

djece, i koji ima dalekosežne posljedice rješava 

politikom? Gdje tu stanuje stručnost? 

Nakon svega navedenog želim istaknuti da 

podržavam prijedlog o stavljanju izvan snage 

Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja. 

2635. 

Ljiljana 

Dragić 
 

Korisnik statusa roditelj odgajatelj. 

Samohrana majka (udovica) troje djece. Uzela 

sam status jer mi je bio ponuđen a posao koji 

sam radila nisam mogla uskladiti sa potrebama 

svoje djece jer su zbog obiteljske situacije tako 

ionako bile zakinute za oca i još moje izbivanje 

je pridonijelo nekim psihičkim problemima koji 

su iziskivali da se u potpunosti njima posvetim 
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ukoliko želim imati zdravu, stabilnu i sretnu 

djecu. 

Mi nismo nikome ništa ukrali, nama su na 

kucnu adresu stizala pisma pokojnog 

gradonačelnika Bandiča koji nam je sa 

sigurnošću u mjeru slao zamolbe da ju 

prihvatimo i sa time oslobodimo vrtićka mjesta 

TADA već prenapučenim vrtićima za obitelji sa 

jednim ili dvoje djece. Poništavanje trenutne 

odluke gradske skupštine o ukidanju statusa 

roditelja odgajatelja .Odluka svjesno gura 

višebrojne obitelji u državni sustav socijalne 

skrbi. To je ne humano bez imalo savjesti 

samilosti ,agresivno, protuustavno djelovanje 

prema višebrojnim obiteljima i njihovim 

najmlađim naraštajima, našoj budućnosti RH. 

Potaknut će masovno iseljavanje zbog 

nesigurnosti u sustav za djecu i obitelj. 

Podržavam prijedlog Nacrta. 

2636. 

Mario Harvin 

Gorenec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj. 

Prihvaća se 

2637. 

Maja Harvin 

Gorenec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj.  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

Prihvaća se 



svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj. 

2638. 

Ivica 

Bolkovec 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o ukidanju statusa roditelja odgajatelja .Odluka 

svjesno gura višebrojne obitelji u državni 

sustav socijalne skrbi. To je ne humano bez 

imalo savjesti samilosti ,agresivno, 

protuustavno djelovanje prema višebrojnim 

obiteljima i njihovim najmlađim naraštajima, 

našoj budućnosti RH. Potaknut će masovno 

iseljavanje zbog nesigurnosti u sustav za djecu 

i obitelj. 

Poništavanje trenutne odluke,Vraćanje stečenih 

prava uz revidiranje mjere te zaprimanje novih 

korisnika. 

Prihvaća se 

2639. 

Ivan Perković 

Bartoluzzi 
 

Građanin Grada Zagreba u korist svih roditelja 

odgajatelja 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika Bandić Milan 365- Stranka rada i 

solidarnosti. 

Smatram da je Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) 

donesena na značajnu štetu RO jer  je 

nezakonita prvenstveno po Statutu Grada 

Zagreba, Zakonu o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, a i Ustavu RH koji ne dopušta 

povratno djelovanje. Nije napravljena stručna 

dubinska analiza mjere, a da se napravila 

vidjelo bi se kako je mjera RO polučila dobre 

rezultate. 

 Mnogi roditelji, kao moja žena, su uzeli mjeru 

jer im je bila ponuđena i jer nisu željeli 

konstantno biti na bolovanju zbog zdravlja 

kćeri koja je rođena s dijagnozom equvinovarus 

i bila operirana četiri puta oba stopala. Mojem 

djetetu je otprilike kada se uvela ta mjera 

dijagnosticiran još tumor na hipofizi i ciste na 

pinealnoj žlijezdi, a u ovih pet godina koliko 

supruga koristi mjeru roditelja odgajatelja još 

su joj dijagnosticirana duplikacija dugog kraka 

kromosoma 22q u regiji 22q11.21,potkovasti 

Prihvaća se 



bubreg i poremećaj u razumijevanju što znači 

da je u jednom trenutku imala 17 doktora koji 

su je pratili i kod svakog je bila jedanput tjedno 

tako da nam je mjera uvelike pomogla da se 

posve posveti ozdravljenju kćeri. Nije mogla 

postati majka njegovateljica jer su je 

konstantno odbijali i nisu željeli priznati 

djetetovu invalidnost što i dan danas čine 

unatoč rijetkoj bolesti. Trenutno nemamo 

logopeda ni edukacijskog rehabilitatora jer smo 

na listi čekanja nakon što nas u SUVAG-u 

izbacili jer joj više ne mogu pomoći. Škola u 

koju trenutno ne pohađa nema logopeda i 

edukacijskog rehabilitatora pa je moja supruga 

uz pomoć raznih knjiga taj kadar. Gledajući što 

smo prošli i što nas još čeka ne vjerujem da bi i 

jedan poslodavac tolerirao tolika bolovanja da 

se 2016.g nije uvela ova mjera 

Ovakvim ukidanjem samo se rade novi 

socijalni slučajevi. 

Predlažem da se Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) stavi 

izvan snage. 

2640. 

 

Virđinija 

Perković 

Bartoluzzi 

 

Podržavam Nacrt prijedloga odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

predloženog od strane Kluba gradskih 

zastupnika Bandić Milan 365- Stranka rada i 

solidarnosti. 

 

Smatram da je Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) 

donesena na značajnu štetu RO jer  je 

nezakonita prvenstveno po Statutu Grada 

Zagreba, Zakonu o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, a i Ustavu RH koji ne dopušta 

povratno djelovanje te niti jedan demograf nije 

izradio analizu mjere koja je bila podloga za 

izmjenu Odluke. 

Ova mjera je mnoge roditelje vratila sa ruba 

siromaštva, mnogim korisnicama je mjera 

omogućila sigurnost od obiteljskog nasilja, a i 

rasteretila vrtiće.  

Meni je mjera RO plaća, a uzela sam je jer sam 

uz supruga vagala ZA i PROTIV te jer 

direktor/vlasnik firme u kojoj sam radila trebao 

otpuštati radnike pa da spasim bar jedno radno 

mjesto odlučila uzeti mjeru. Osim toga, u to 

Prihvaća se 



doba kako se mjera uvodila mojem djetetu je 

otprilike dijagnosticiran još tumor na 

hipofizi i ciste na pinealnoj žlijezdi, a u ovih pet 

godina koliko koristim mjeru roditelja 

odgajatelja još su joj dijagnosticirana 

duplikacija dugog kraka 

kromosoma 22q u regiji 22q11.21,potkovasti 

bubreg, i poremećaj u razumijevanju što znači 

da je 

u jednom trenutku imala 17 doktora koji su je 

pratili i kod svakog sam bila jedanput tjedno te 

smatram da ni jedan poslodavac ne bi i neće 

tolerirati konstantno uzimanje bolovanja zbog 

djeteta. 

Ukidanjem prava mnogi RO prisiljeni su 

prihvatiti bilo kakav posao bez obzira na 

njihova zanimanja i stupanj obrazovanja jer 

moraju osigurati financijsku stabilnost obitelji. 

O mjestima u jaslicama i vrtićima ni neću 

argumentirati jer već godinama konstantno ima 

nedostatka mjesta za predškolsku djecu, a da ne 

govorim o odgajateljima, logopedima i 

edukacijskim rehabilitatorima kojih ni nema na 

tržištu rada,a prijeko potrebni su u svim 

predškolskim i školskim ustanovama. 

 

Predlažem da se Odluka o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) stavi 

izvan snage. 

2641. 

Davor Jukičić  

Predloženi nacrt je očigledno učinjen površnom 

analizom i dokument je sastavljen bez ikakve 

znanstvene ili stručne ekspertize i bez 

mogućnosti korisnika mjere da sudjeluju u 

njegovoj izradi. 

Podržavam Nacrt. 

Prihvaća se 

2642. 

Adela 

Abidović 
 

Smatram da se mjera roditelj odgojitelj ne smije 

ukidati niti revidirati iz puno razloga, kao što su 

: 

*gradska vlast nije svjesna negativnih 

posljedica primjene Odluke o izmjenama 

*upisi počinju u svibnju, vrtići počinju sa 

radom u rujnu  

*nova odluka ima neodgovorno, nehumano, 

nepošteno i nezakonito djelovanje 

*u mjeri imamo više od 15% zlostavljanih žena 

koje žive sa djecom po sigurnim kućama RH sa 

ovim ukidanjem mjere ostaju bez primanja 

*također nije istina da su roditelji maknuti sa 

tržišta rada, svi koji žele posvetiti živote karijeri 

u bilo kojem trenutku mogu prekinut mjeru i ići 

Prihvaća se 



raditi, roditelji su odabrali brinuti u svojoj 

obitelji i za to su ostvarili pravo ispunjavajući 

uvjete 

*Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje ,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

statut grada Zagreba. 

*Imamo u mjeri trudnice koje će sada izgubiti i 

1000 kn, nitko ih neće zaposliti, a nemaju od 

čega živjeti 

Podržavam prijedlog Nacrta. 

2643. 

Jelena Juračić  
Podržavam mjeru roditelj odgojitelj te nisam 

za njeno revidiranje ni ukidanje 
Prihvaća se 

2644. 

Igor Juha  

Otac obitelji koja je korisnik mjere. Obitelj 

činimo supruga i ja, dva sina i kćer,Roko, Ivano 

i Magdalena, koji su sa nama, a četvero djece, 

Mihael, Vjekoslav, Marija Eva i jedno dijete 

kojemu još nismo dali ime su kod dragog Boga. 

Kao otac i muž rekao bi da sam jako sretan što 

se moja žena odlučila za tu mjeru. Ona je 

donjela puno dobra mojoj djeci, prvenstveno da 

imaju majku potpuno na raspolaganju, a ne da 

netko drugi plaćen pokuša zamijeniti majku. Te 

dobrobiti za našu obitelj se financijski nemogu 

dovoljno vrednovati. I kao muž i otac sam jako 

zahvalan za prethodno razdoblje života od kad 

je supruga odgajateljica. Supruga je imala 

financijski bolje plaćeni posao nego što su 

davanja mjere, i financije nam nikad nisu bile 

motiv, ali su bile dostatne da podupiru kvalitetu 

i stabilnost takvog obiteljskog života u današnje 

vrijeme u Gradu Zagrebu. To se sad preko noći 

jednostrano srušilo i predstavlja neku vrstu 

napada na moju obitelj. Normalno mi je da se 

mjera pokušava doraditi tamo di je prepoznato 

ili se prepozna da je manjkava, u dijalogu, ali 

ovdje se ne radi o tome, već o nasilničkom i 

neprijateljskom ponašanju prema skupini 

obitelji kojoj i sam pripadam. Grad je prema 

nama promijenio lice iz bijelog u crno s 

dolaskom nove vlasti. Ne vidim ni jedno 

smisleno objašnjenje za takav postupak, već 

samo loše prekrivano neprijateljstvo prema 

obiteljima s više djece. 

Podržavam Nacrt. 

Prihvaća se 

2645. 
Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

 

Nisam roditelj ali se slažem s Mjerom RO, 

mislim da je njeno ukidanje štetno za veliki broj 

ljudi, veliki broj djece, kao i za Grad Zagreb. 

Vrtićka mjesta se sufinanciraju tako da ne 

vidim uštedu koju bi ukidanje ove Mjere 

donijelo. Ne vidim ni kako će Grad osigurati 

Prihvaća se 



rada i 

solidarnosti 

adekvatna mjesta u vrtićima do svibnja za toliki 

broj djece. Zato podržavam ovaj Nacrt 

prijedloga i volio bih da se Mjera RO ne ukida.    

2646. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Podržavam ovaj Prijedlog i slažem se sa svim 

njegovim člancima.  

Sa žaljenjem svjedočimo ukidanju usamljene 

demografske mjere koja je doprinijela kakvom 

takvoj umanjenju negativnog trenda i polučila 

kakve takve rezultate. Posljedice nedovoljno 

promišljenog ukidanja Mjere na socijalni status 

korisnika mjere i obitelji nisu dovoljno 

razmotrene. Odluka kojom gradska vlast 

retroaktivno ukida prava majkama i djeci 

nikako ne bi smjela biti zakonita, jer je nazadna, 

nepravedna, stvara psihozu pravne  

nesigurnosti i  nepovjerenja, a provedba iste 

mogla bi biti i svojevrsni sramotni protupravni 

presedan. Smatram da i najmanja prijetnja 

demografskog sloma zaslužuje trezveniju 

analizu od one koja je, kako se čini provedena, 

uz manje eksperimenta. Posljedice današnjih 

odluka mogle bi biti katastrofalne već u skoroj 

budućnosti. Smatram i da je kompenzacija 

Mjere preko gradnje dječjih vrtića suštinski 

neprovediva, a dugoročno nedostatna i 

promašena. 

Prihvaća se 

2647. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Sadržajem Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci, 

ova nova Odluka o izmjenama je nezakonita i 

neustavna jer Ustav RH ne dopušta povratno 

djelovanje, kao ni Zakon o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, niti Statut Grada Zagreba, 

ostvarivanjem prava na mjeru, roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine života najmlađeg 

djeteta, 

dok je u RH broj trećerođenih i više u padu, 

zahvaljujući populacijskoj politici i mjeri 

roditelj odgojitelj, te brojke u Zagrebu pokazuju 

rast 

Podržavam Nacrt. 

Prihvaća se 

2648. 

Katarina 

Vudjan 
 

Korisnica statusa roditelj odgajatelj; 

predstavljam svoju šesteročlanu obitelj 

pogođenu Odlukom o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

Ovim putem želim izraziti svoju zgroženost 

donošenjem Odluke o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja od 

Prihvaća se 



strane Gradske skupštine u prosincu 2021. g. 

Od svih problema grada Zagreba na koje je prije 

upozoravao tadašnji kandidat za 

gradonačelnika (prije svibnja 2021.g.)    a 

današnji izabrani Gradonačelnik, čini se da je 

oko 5000 korisnika sporne mjere, uključujući i 

članove njihove obitelji, najkriminalnija 

skupina ljudi koji čine zagrebačku populaciju te 

se s njima Grad Zagreb morao prvo obračunati. 

Nažalost, čitajući argumentaciju te navodne 

analize mjere na osnovi kojih je donesena 

prosinačka Odluka, jasno je da je motivacija za 

Odluku isključivo ideološka i apsolutno 

diskriminatorna prema najranjivijim dijelovima 

društva – obiteljima na kojima počiva 

budućnost ovog Grada. Najtužnija je činjenica 

da je Odluka i potpuno nezakonita što će, 

sigurna sam, dokazati i sudsko tijelo budući da 

su grubo pogažena stečena prava roditelja 

odgajatelja. Pravo koje smo stekli mjerom ne 

može se dokinuti ili smanjiti odlukom 

Skupštine nego eventualno pojedinčanim 

aktima prema svakom korisniku. Za što Grad 

opet nema pravnog okvira da to učini. Dakle, 

Odluka o izmjenama je nezakonita te dovodi u 

pitanje egzistenciju više od 10 000 djece u 

Zagrebu koja su zaštićena Ustavom RH. 

Žalosno je također što uopće nije napravljena 

stručna analiza mjere od strane onih koji su je 

trebali prvi provesti – demografi, budući da je 

prva argumentacija za donošenje Odluke o 

izmjenama ta da mjera nije polučila 

zadovoljavajuće demografske rezultate. Što je 

potpuno neistinito. Broj trećerođene i daljnje 

rođene djece u RH je u padu dok u Zagrebu te 

brojke pokazuju rast. Upravo je porazno da u 

situaciji kad se naša Domovina nalazi pred 

demografskim slomom jedna tužna lokalna 

politika želi ugasiti demografsku mjeru koja je 

polučila rezultate umjesto da se zalaže da 

proširenje mjere na sve građane Republike 

Hrvatske. 

Osobno sam jako pogođena donošenjem 

Odluke o izmjenama Odluke i licemjerjem 

gradske vlasti koja govori s jedne strane o 

osnaživanju žena pa onda s druge strane dovodi 

u očajnu poziciju toliki broj žena u svom gradu. 

Ne, nisam „oštećena“ mjerom jer ne radim niti 

se ne smatram teško zapošljivom jer sam 

nekoliko godina provela radeći isključivo za 

svoju obitelj unutar te obitelji. Osjećam se 



osnaženom, moja djeca su bogata jer imaju 

roditelja koji se brine za njih 24h na dan te 

promptno odgovara na sve njihove potrebe. 

Savršeno su socijalizirana i sposobna iz 

jednostavne činjenice da je prva socijalizacijska 

instanca u djetetovom životu kao i općenita 

škola za život upravo obitelj, a ne bilo kakva 

institucija. U prilog tome govore iskustva 

brojnih zemalja u kojima su na snazi jake 

demografske politike. Sama Amerika je prvi 

primjer gdje se naveliko koristi i mogućnost 

školovanja djece kod kuće (tzv. 

Homeschooling“) i koji polučuje izvrsne 

rezultate. Dapače, nerijetko djeca podučavana 

kod kuće postižu u kasnijem školovanju bolje 

rezultate od svojih institucionalno školovanih 

vršnjaka. Smiješno je da se u našoj zemlji takva 

iskustva zanemaruju samo zato što ne tjeraju 

vodu na mlin ideološkoj politici gradskih vođa.  

Na posljetku, i slijedom svega rečenog, 

predlažem da se Odluka o izmjeni Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) stavi 

izvan snage kako bi se obitelji ugrožene ovom 

Odlukom zaštitile, a sama gradska vlast 

poštedila samu sebe reperkusija koje će 

neminovno uslijediti nakon pravnih poteza 

kojih se nećemo libiti. 

Podržavam Nacrt. 

2649. 

Vjekoslava 

Damjanović 
 

Podupiratelj sam Mjere roditelj odgojitelj jer je 

navedena mjera bila učinkovita, stvarala je 

konkretne demografske rezultate, trebala je 

služiti kao predložak na nacionalnom nivou. 

Ulaganje u djecu je zadnje mjesto gdje bi se 

trebalo štedjeti  

Slažem se sa svime što je navedeno 

Pozvati se na predizborna obećanja 

gradonačelnika vezana uz Mjeru 

Prihvaća se 

2650. 

Dragana 

Lagundžija 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2651. 

Zoran 

Lagundžija 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

Prihvaća se 



nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2652. 

Violeta 

Penezić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2653. 

Nives 

Krajinović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2654. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Mjera je pozitivna jer potiče poboljšanje 

demografske slike u Hrvatskoj. 

Iako sam fakultetski obrazovana, zbog djece s 

poteškoćama i kroničnim bolestima primorana 

sam biti kod kuće, te mi je ova mjera pomogla 

da djeci priuštim potrebne terapije koje nisu 

cjenovno pristupačne te da im se više posvetim. 

Mjera nam je dala sigurnost i nadu. 

Napominjem da mi najmlađe dijete ima 7 

godina te bi nam ukidanje 

mjere bio veliki udarac, prvenstveno na 

mogućnost pružanja psihosocijalne podrške 

djeci i terapija jer si iste nebih mogla priuštiti--

pogotovo s četverosatnim radom koji jedino 

mogu raditi po zakonu zbog dijagnoza djece i 

koji je teško naći jer svi poslodavci traže rad na 

puno radno vrijeme. 

-također upisi u vrtiće počinju u svibnju kada se 

i ukida mjera a vrtići ( u kojima nema mjesta) 

počinju sa radom u rujnu 

-smanjivanjem mjere na 1000 kn ( za roditelje 

djece mlađe od 7 ) se ustvari korisnike prisiljava 

na zapošljavanje i upis u vrtić, jer naravno 

1000kuna nije dovoljno za život, a mjesta u 

vrtićima nema. Uzimanjem statusa roditelj 

odgojitelj, roditelji su pristali na navedene 

uvijete. Jedan od njih je trajanje mjere do 

15.godine najmlađeg djeteta. Smanjivanjem 

Prihvaća se 



vremenskog perioda na navršenih 7 godina 

nezakonito ostavlja veliki broj korisnika bez 

naknade. 

-nepojmljivo je da se mjera ukida baš u vrijeme 

demografskog sloma u Hrvatskoj 

-veliki broj korisnika su roditelji djece s 

posebnim potrebama 

Prijedlog: ako se već toliko spominje da su 

majke predugo van sustava rada neka nam se 

ponudi mogućnost da uz naknadu radimo na 4h, 

ali s poticajem da se i otvore takva radna mjesta. 

Podržavam Nacrt. 

2655. 

Tomislav 

Krčmar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2656. 

Vesna Brlek  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2657. 

Danijel 

Barušić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2658. 

Franjo Rapatić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2659. 

Ivana Vidačak  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2660. 

Marija 

Kičinbači 
 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluku o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. Kao korisnica ove 

novčane pomoći za roditelja odgojitelja 

osjećam se prevareno ovom zadnjom Odlukom 

o izmjenama. Nedvojbeno je da je jedino 

pravno ispravno ispoštovati rok i iznos 

mjesečne naknade prema pojedinačnim 

Rješenjima ili Zaključcima. Računajući na to da 

će Grad Zagreb ispoštovati svoju Odluku moja 

obitelj je 

ušla u stambeni kredit. U suprotnom to bi bilo 

nemoguće. Računajući na redovna primanja 

kroz novčanu pomoć za roditelja odgojitelja 

moja obitelj je bila u mogućnosti dignuti 

stambeni kredit za dom za našu obitelj. Ukoliko 

ova izmjena ostane na snazi i moja primanja se 

peterostruko smanje moja obitelj neće imati 

dovoljno financijskih sredstava za podmiriti sve 

nužne izdatke. Moje zapošljavanje nije opcija. 

Imamo petero male djece, suprug mi radi u 

smjenama i bilo bi neizvedivo uz količinu posla 

u domaćinstvu zaposliti se još izvan doma. 

Želimo odgajati djecu u obiteljskom ozračju. 

Nemamo interesa za stavljanjem djece u vrtić. 

Bilo bi pošteno da Grad Zagreb kao što je 

spreman izdvojiti mjesečno veliki dio sredstava 

i sufinancirati čuvanje djece u vrtićima ostane 

spreman novčano pomagati roditelje koji 

samostalno odgajaju svoju djecu. U 

slučajevima određenih obitelji za Grad bi bilo 

isplativije platiti jednog roditelja koji odgaja 

svoju djecu nego sufinancirati vrtić za svu djecu 

iz te obitelji. Mi imamo petero djece. Troje ih 

je predškolske dobi. Samo naše najstarije dijete 

je par mjeseci išlo u vrtić prije nego sam se 

odlučila za ovu mjeru. Grad Zagreb nije trošio 

novac za sufinanciranje vrtića za naše petero 

djece. Kad je mjera uvedena 2016. godine 

suprug i ja smo već bili roditelji troje djece. 

Ohrabreni ovom mjerom dobili smo još dvoje 

djece. Iz vlastitog iskustva svjedočim da je ova 

demografska mjera polučila rezultat kojem se 

nadala. 

Prihvaća se 



2661. 

Ljubica Pavlić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2662. 

Valentina 

Galović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2663. 

Marija 

Schmidt 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2664. 

Ana Joka  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2665. 

Mateja Škrbec  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2666. 

Ljiljana 

Bijelić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2667. 

Zdravko Jurić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2668. 

Sara Bijelić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2669. 

Paola 

Rebrović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2670. 

Latica 

Lončarić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2671. 

Damir 

Lončarić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2672. 

Sanja Petak  

Bojim se da stvarno sva djeca neće biti 

smještena u vrtiće jer i sad kad oni nisu išli u 

vrtić, oni koji su trebali mjesto nisu ga dobili, 

ili su ga dobili jako teško. 

Podržavam nacrt. 

Prihvaća se 

2673. 

Martin 

Kičinbači 
 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluku o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja. Moja supruga je korisnica 

ove novčane pomoći za roditelja odgojitelja. 

Osjećamo se prevareno ovom zadnjom 

Odlukom o izmjenama. Jedino i pravno 

ispravno jest da Grad Zagreb ispoštuje rok i 

iznos mjesečne naknade prema pojedinačnim 

Rješenjima ili Zaključcima. Računajući na to da 

će Grad Zagreb ispoštovati 

svoju Odluku moja obitelj je ušla u stambeni 

kredit. U suprotnom bi to bilo nemoguće. 

Računajući na ženina redovna primanja kroz 

novčanu pomoć za roditelja odgojitelja moja 

obitelj je bila u mogućnosti dignuti stambeni 

kredit za dom za našu obitelj. Ukoliko ova 

izmjena ostane na snazi moja obitelj neće imati 

dovoljno financijskih sredstava za podmiriti sve 

nužne izdatke. Troškovi naše sedmeročlane 

obitelji premašuju moja primanja. Supruga 

trenutno nije u poziciji tražiti posao izvan 

doma. Imamo petero male djece i odgoj djece u 

obitelji nam je prioritet. Ne zanima nas upis 

djece u vrtić. Bilo bi pošteno da Grad Zagreb 

jednako izdvaja za svako dijete u Zagrebu. 

Obiteljima čija djeca pohađaju vrtić sufinancira 

isti. Nama i obiteljima koje ne opterećuju vrtiće 

bi prema tome mogao nastaviti novčano 

pomagati kroz nastavak ove mjere za roditelje 

odgojitelje. Ako je Grad spreman izdvojiti 

mjesečno veliki dio sredstava i sufinancirati 

čuvanje djece u vrtićima, zašto ne bi mogao 

novčano pomagati roditelje koji samostalno 

odgajaju svoju djecu? U slučajevima određenih 

obitelji za Grad bi bilo isplativije platiti jednog 

roditelja koji odgaja svoju djecu nego 

sufinancirati vrtić za svu djecu iz te obitelji. Mi 

imamo petero djece. Troje ih je predškolske 

dobi. Naše najstarije dijete je jedino i to svega 

nekoliko mjeseci išlo u vrtić. Grad Zagreb nije 

trošio novac za sufinanciranje vrtića za naše 

petero djece. Kad je mjera uvedena 2016. 

godine supruga i ja smo već bili roditelji troje 

djece. Ohrabreni ovom mjerom dobili smo još 

dvoje djece. Iz vlastitog iskustva svjedočimo da 

je novčana pomoć za roditelja odgojitelja 

Prihvaća se 



uspješna demografska mjera. Novčana pomoć 

ne smije biti peterostruko smanjena. Predloženi 

iznos od 1000 kn je sramotan. Supruga bi sa 

svojom diplomom Ekonomskog fakulteta 

mogla imati bolje plaćen posao nego što iznosi 

trenutna novčana pomoć. Odluka o njezinom 

izbivanju s tržišta rada je dobrovoljna i nema 

želju vraćati se poslu izvan doma dok su djeca 

mala. Dosadašnja novčana pomoć roditeljima 

odgojiteljima nije nikakav veliki iznos od kojeg 

se netko može nepravedno okoristiti. To je 

financijska pomoć za svakodnevne uobičajene 

troškove jedne obitelji kao što su plaćanje rate 

stambenog kredita, režija i hrane. Novčana 

pomoć za roditelje odgojitelje financijski 

vrednuje rad očeva i majki u 24satnom odgoju 

i brizi o djeci. Aktualna gradska vlast pokazuje 

da ih ne zanima dobrobit vlastitih građana. 

Svojim 

izmjenama mjere svjesno moju i mnoge druge 

obitelji direktno guraju u siromaštvo. Smatram 

Odluku o izmjenama krajnje nehumanom, 

nezakonitom i neodgovornom. 

2674. 

Ivan Raič  

Ukidanje mjere roditelj/odgojitelj bez stručne 

analize nema smisla niti opravdanja. Korisnici 

mjere teško mogu naći posao ako imaju troje 

djece vrtićke i školske dobi, posebno ako 

znamo da u vrtiće nezaposleni nisu u 

mogućnosti upisati djecu. Nejasno je kako će se 

stvoriti kapacitet u tako kratkom roku za 6000 

djece predškolske dobi, obzirom da trenutno 

grad jedva udovoljava državnom pedagoškom 

standardu. Ovakvo 

naprasno ukidanje mjere najviše će štetiti 

roditeljima odgojiteljima i gradu Zagrebu, 

stvara se veliko nepovjerenje i nesigurnost 

između grada i građana,… 

Podržavam nacrt. 

Prihvaća se 

2675. 

Anita Šljivić  

U potpunosti se slažem s predstavljenim 

nacrtom, jer demografska mjera je dokazala 

pozitivne učinke i postoji velika bojazan da će 

u svibnju ako mjera ne ostane kakva je bila 

minimalno 6000 djece ostati neupisano u vrtić 

(možda i više) te će tisuće obitelji ostati bez 

prihoda koji nije luksuz nego nužna potreba 

koju je grad osigurao pravomoćnim rješenjem 

ili zaključkom. Treba apelirati na brzu odluku 

Suda kojom će zaštititi 5800 obitelji s 3 i više 

djece. 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

Prihvaća se 



roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21). 

2676. 

Christijan 

Bašić 
 

Nacrt je temeljit, realan i dovoljan da 

novodonesena odluka ne smije stupiti na snagu 

i oštetiti desetke tisuće ljudi. Ukidanje mjere za 

stare korisnike je nezakonito, protuustavno i 

protustatutarno. Mjera je dala pozitivan učinak 

i umjesto da ju se unaprijedi ona je ukinuta. 

Vrtićkih mjesta je nedovoljno za svu 

zagrebačku djecu te zbog 6000 vrtićke djece 

Grad mora omogućiti provođenje i pribavljanje 

sredstva za isplatu roditeljima. 

Podržavam stavljanje izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 29/21). 

Prihvaća se 

2677. 

Danijela 

Mitrović 
 

Slažem se sa svime da se povuče odluka o 

ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Mnogima, a 

tako i meni biti će učinjena nepravda zbog 

ukidanja istoga. 

Slažem se sa svime da se povuče odluka o 

ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Mnogima, a 

tako i meni biti će učinjena nepravda zbog 

ukidanja istoga. 

Prihvaća se 

2678. 
Marina 

Mendeš 
 Nemam primjedbi na Nacrt prijedloga odluke Prihvaća se 

2679. 
Valentina 

Musa 
 Podržava nacrt Prihvaća se 

2680. 

Martina 

Novosel 
 

- Donošenjem Odluke o novčanoj pomoći za 

majku odgojiteljicu, kasnije roditelja 

odgojitelja, nastao je pravni okvir na temelju 

kojega korisnici mjere roditelj odgojitelj 

ostvaruju svoje pravo na novčanu pomoć 

- Odredbama Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci 

- pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

- 2020. godina je bila krizna (dolazak svjetske 

zdravstvene krize i potres u Zagrebu), manje 

sklopljenih brakova i sve to ima utjecaj na broj 

novorođenih u Zagrebu u toj godini, te se ne 

može koristiti u analizama, kao što Grad to čini 

Prihvaća se 



- ostvarivanjem prava na mjeru, roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine života najmlađeg 

djeteta 

- Odluka o izmjenama je nezakonita i neustavna 

- Odlukom o izmjenama nije definirano kako će 

se djeci vrtićke dobi osigurati mjesto u vrtiću, 

vrtići su potkapacitirani, grubo se krši 

pedagoški standard, a kompenzacijke mjere i 

dalje nema 

- smanjivanjem mjesečnog iznosa na 1000kn, 

korisnike mjere se prisiljava na zapošljavanje, 

moraju upisati djecu u vrtić, mjesta nema već 

sada, a novi vrtići ne grade se u tako kratkom 

roku 

Podržavam nacrt prijedloga. 

2681. 

Slavica 

Adžaga 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2682. 

Augustin 

Adžaga 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2683. 
Marica 

Tomulić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2684. 
Marina 

Martinez 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2685. 
Arsen 

Zahirović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2686. 
Valentina 

Zahirović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2687. 
Ljubica 

Grabež 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2688. 

Josipa Mužek  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 



2689. 
Amalija 

Domitrović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2690. 
Željko 

Obradović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2691. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Broj trećerođene djece u Zagrebu se povećao za 

30% što znači da je mjera dala rezultate. 

Svakako podupirem odluku da se vrati novčana 

pomoć za roditelj odgojitelja jer su to stečena 

prava koje je g. Tomašević u predizbornoj 

kampanji obećao ne dirati. Dala sam otkaz da bi 

stekla spomenuta prava, a sada sam se razbolila 

(invazivni karcinom dojke) te se ne mogu 

zaposliti s tom dijagnozom. 

Svakako napraviti ozbiljnu analizu o 

demografskom učinku te uzeti u obzir koliko 

novaca Grad Zagreb uštedi jer djeca roditelja 

odgojitelja ne idu vrtić. 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2692. 
Paula 

Meštrović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2693. 
Patricija 

Meštrović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2694. 
Dragiša 

Tešanić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2695. 

Renata Hodak  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2696. 
Arijana 

Kelava 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2697. 
Anamarija 

Kostanjek 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2698. 
Nikolina 

Maljak 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2699. 

Marina Lacić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2700. 

Stanko Lacić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 



2701. 
Jadranka 

Markuš 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2702. 
Zrina 

Josipović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2703. 
Natalija 

Petrov 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2704. 

Ana Jurčić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2705. 

Nada Mendeš  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2706. 
Štefica 

Šinković 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2707. 
Nevenka 

Molnar 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2708. 

Davor Zovko  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2709. 

Davor 

Matković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2710. 

Josip Opačak  

U potpunosti se slažem s nacrtom prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgajatelja kojom su ukinuta moja 

stečena prava. 

Prihvaća se 

2711. 

Martina 

Opačak 
 

U potpunosti se slažem s nacrtom prijedloga 

odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za 

roditelja odgajatelja kojom su ukinuta moja 

stečena prava. 

Prihvaća se 



2712. 

Sabin Mirenić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2713. 

Tihomir 

Henrija 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2714. 

Goran Čavar  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2715. 

Antonela 

Marković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2716. 

Irena Orel 

Vlah 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2717. 

Nada Pranjić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2718. 

Julijana 

Zovko 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2719. 

Nada 

Vraneković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2720. 

Jurica Merle  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2721. 

Katarina 

Merle 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2722. 

Nataša Rašić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2723. 

Josipa Bojev  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2724. 

Luka Bojev  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2725. 

Siniša Lovrić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2726. 

Silvija 

Cebović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2727. 

Petra Bogadi  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2728. 

Marica 

Dražetić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2729. 

Anto Dražetić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2730. 

Stana Jozić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2731. 

Rade Jozić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2732. 

Tihana 

Sauković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2733. 

Tomislav 

Sauković 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2734. 

Petra Bogati  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2735. 

Silva Žele  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2736. 

Goran 

Fabijanić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2737. 

Zineta Kljajić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2738. 

Božica Kontak  

Žalosno je da se odlučilo štedjeti na djeci u 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj. 

Bez obzira što nisam roditelj želim da se iz  

proračuna grada Zagreba omogući daljnje 

korištenje Mjere roditelj odgojitelj za sve 

dosadašnje korisnike. 

Prihvaća se 

2739. 

Dubravko 

Kontak 
 

Žalosno je da se odlučilo štedjeti na djeci u 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj. 

Bez obzira što nisam roditelj želim da se iz  

proračuna grada Zagreba omogući daljnje 

korištenje Mjere roditelj odgojitelj za sve 

dosadašnje korisnike. 

Prihvaća se 



2740. 

Milka 

Hruškovec 
 

Žalosno je da se odlučilo štedjeti na djeci u 

situaciji demografskog sloma u Republici 

Hrvatskoj. 

Bez obzira što nisam roditelj želim da se iz  

proračuna grada Zagreba omogući daljnje 

korištenje Mjere roditelj odgojitelj za sve 

dosadašnje korisnike. 

Prihvaća se 

2741. 

Velid 

Salihović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2742. 

Jasenka 

Vrhovčić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2743. 

Dejan Bosek  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2744. 

Danijela 

Subašić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2745. 

Kristina 

Krznar 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Prihvaća se 



Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2746. 

Mateja Krivak  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2747. 

Lucija Sudić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2748. 

Tanja Blažić 

Tratnjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2749. 

Ozana Matić  

Korisnik statusa roditelj odgojitelj 

Majka 6 djece. 

Bila sam zaposlena u ministarstvu financija i 

dala sam otkaz jer suprug radi po cijele dane i 

jednostavno je bilo nemoguće organizirati 

obiteljske obveze i posao. Preporodila sam se ja 

i djeca. Osjecaju se sigurnija i zadovoljnija. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2750. 

Sanela 

Salihović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2751. 

Zorica Momić 

Bosek 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2752. 

Martina 

Fabijanić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2753. 

Ankica Lovrić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2754. 

Marta Lipovac  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2755. 

Gojko 

Bošnjak 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2756. 

Ana Majić 

Maričić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2757. 

Roman 

Maričić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2758. 

Silvija 

Šekerija 
 

Predstavljam svoju šesteročlanu obitelj kojoj je 

jako važno da mjera Roditelj odgojitelj i dalje 

ostane za sve njene korisnike koji su stekli 

pravo na nju i tako si organizirali svoj život. 

Treba se ozbiljno pristupiti ovom problemu i 

ovoj temi te uključiti stručnjake i da se nađe 

neko povoljno rješenje, a ne da se ovako 

naprasno preko noći želi napraviti izmjena koja 

vodi prema ukidanju, jer samim smanjenjem 

iznosa na tisuću kuna, korisnici su prisiljeni 

izaći iz mjere jer sa tako malenim iznosom neke 

obitelji gdje u ovih 5793 korisnika mjere ima 

puno priča od kojih su neke jako tužne, ima 

bolesnih majki, djece, samohranih majki 

kojima je ovo jedini prihod. Teško da bi netko 

od korisnika mjere do kraja četvrtog mjeseca 

mogao pronaći posao, jer to je uvjet da su oba 

roditelja zaposlena kako bi mogli predati 

zahtjev za vrtić. Iako bi se nekim čudom i 

zaposlili, predali zahtjev početkom petog 

mjeseca, opet pitanje je veliko gdje bi djeca bila 

do devetog mjeseca dok ne krene nova 

pedagoška godina u dječjim vrtićima...Puno je 

upitnika iznad glava majki i očeva koji samo 

žele sve najbolje za svoju dječicu jer prve 

godine su najvažnije u odrastanju za cijeli život. 

Nitko tko ne osjeti bilo što na svojoj koži, ne 

može znati kako je nekome. Svaki roditelj zna i 

njegova savjest mu govori što je najbolje 

učiniti.  

U vrtićima nedostaje općenito mjesta za djecu, 

ne mogu ispisati nečiju djecu da bi se primila 

naša djeca. Mlađe vrtićke grupe su prepunjene 

Prihvaća se 



ionako u svim vrtićima. U jaslicama je manje 

djece po grupama, jer jaslice su nužno potrebne 

kad roditelji nemaju drugog izbora za dijete. 

Većina upisanih je u grupama dječjeg uzrasta 4 

- 6 godina, predškolske grupe (mlađa vrtićka i 

starija vrtićka). Uglavnom, mjesta u vrtićima 

nema za svu djecu za koju je isti potreban, a za 

izgradnju vrtića je potrebno puno vremena i 

novaca da se izgrade i još uvijek ne bi bilo 

dovoljan broj vrtića ni odgajatelja za svih 6ooo 

djece plus ona djeca gdje ih je jedno ili dvoje u 

obitelji. Trebalo bi prvotno pronaći rješenje za 

sve, a onda dogovorom pronaći neko rješenje. 

Nemoguće je da će se izgraditi vrtići koje iz 

Grada obećavaju jer osobno svakodnevno 

gledam mjesta gdje su trebala biti izgrađena dva 

vrtića, jedan u Sesvetskom Kraljevcu, na 

plakatu stoji da je završetak radova rujan 2022. 

g., a vrtić u Kašini, završetak radova: siječanj 

2022. što je već iza nas, a početka radova ni 

blizu. 

Ovakvo naprasno donošenje odluke nije 

humano ni ljudski, pogotovo kad se radi o 

najosjetljivijima, roditeljima s malom djecom. 

Svi mi korisnici se pitamo kako je i dalje 

moguće da ako ne dijelimo isto mišljenje s 

nekim, nije moguće ispostaviti dijalog i naći 

najbolje rješenje, već raditi po svojoj zamisli ne 

birajući načine ni sredstva.  

Odredbama Odluke jasno su postavljeni uvjeti 

(osobito rok i iznos mjesečne naknade), na 

osnovi čega je bila razumna osnova (legitimna 

očekivanja) da će mjera trajati i isplaćivati se 

prema Odluci. 

Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba. 

Podržavam nacrt prijedloga. 

2759. 

Anton 

Glasnović 
 

Podržavam nacrt prijedloga stranke 365 da se 

ukine Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj 

pomoći za roditelja odgojitelja tj. da se vrati sve 

kako je i bilo. 

Odluka o izmjenama je nezakonita, stečena 

prava se ne smiju dirati. Mjera je dala vidljive 

demografske rezultate u većem broju 

trećerođene djece i svakog sljedećeg djeteta te 

dobre rezultate u poboljšanju životnih uvjeta 

korisnika mjere. Na osnovu stečenih prava 

korisnici su podigli kredite kao i moja supruga, 

i ako Odluka o izmjeni mjere stupi na snagu 

neće ga moći vraćati. Grad Zagreb treba 

Prihvaća se 



korisnicima Mjere roditelj odgojitelj ponuditi 

kompenzacijske mjere temeljem kojih bi sami 

roditelji odgojitelji mogli birati hoće li izaći iz 

mjere ili ostati do ispunjenja uvjeta za njeno 

korištenje. 

2760. 

Fili Grabež  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2761. 
Smiljenko 

Mužek 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2762. 
Sandra 

Saratlija 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2763. 
Donata 

Čavlina 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2764. 
Gabrijela 

Kušec 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2765. 

Vlado Molnar  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2766. 

Ruben Šplajt  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2767. 

Rahela Mužek  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2768. 

Petar Grabež  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2769. 

Andreja Baran  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2770. 

Ivan Baran  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2771. 
Antonija 

Bakić Herceg 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2772. 

Jelena Jurilj  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2773. 
Martina 

Pranjić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2774. 
Zlatko 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 



2775. 
Antoneta 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2776. 
Kristina 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2777. 
Mario 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2778. 
Marta 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2779. 

Marijana Greif  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2780. 

Damir Kadić  

Podržavam predloženi Nacrt prijedloga odluke 

o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja 

Prihvaća se 

2781. 

Ljiljana Meter  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2782. 

Andrea Piškor  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2783. 
Lovrinac 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2784. 
Borislava 

Glasnović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2785. 

Mario Kvesić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2786. 

Ana Hrestak  

Odrekla sam se rodiljne naknade i uzela status 

roditelja odgajatelja jer je Tomašević javno 

izjavio da postojeće korisnike nece dirati. Imam 

3 djece,nemam prava na 

porodiljni,nemampravo na vrtic kojeg da se 

razumijemo nema,a niti vidim da se grade tom 

brzinom obecanja,ostaje mi 1000 kn! Sta bi ja 

trebala sa tim novcima kad nisu dovoljni ni za 

hranu i pelene bebi? 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

Prihvaća se 



gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2787. 

Maja Dugić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2788. 

Marina 

Azinović 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2789. 

Vilim 

Kobeščak 
 

Podrska roditeljima odgajateljima 

Imam 4 djece ,najmlađa ima 2 godine. I vjerujte 

mi moja supruga nije lijencina. Ne ,kavu popije 

u pola 6 ujutro prije mog posla a legne 

najzadnja kad svi zaspimo. Ja radim od jutra do 

mraka za mizeriju,cak i po terenima. Status nam 

omogucava sigurnost jer nikad neznate kad 

cetet dobit otkaz ili vam ne isplate 

placu,pogotovo u ovo doba pamdemije. Sa 

djecom ima stalno posla od zadaca,ucenja pa do 

igre sa najmlađom. Ova mjera je odlicna i 

trebalo bi je prosiriti po HR jer da je 

nema i ja sam razmisljao da se odselim sa 

obitelji van HR. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2790. 
Dubravko 

Dujmić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

Prihvaća se 



socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2791. 

Marija 

Macukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2792. 

Viktorija 

Mandić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2793. 

Nikola 

Macukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2794. 

Ivan Mohač  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2795. 

Sven Škorić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 



2796. 

Sven Škorić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2797. 

Mirjana Ćalić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2798. 

Katarina 

Macukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2799. 

Mirjana 

Golubić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2800. 

Tonina 

Macukić 
 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2801. 

Ivana Ivezić  

Mjeru sam uzela jer su mi srednjoj kceri 

odgodili upis u prvi razred sa preporukom sa 

Suvaga zbog poteskoća u govoru. Svakodnevno 

se moram baviti njome,poslije nastave gdje ide 

po prilagodjenom prokramu moram ja jos 

dodatno sjediti s njom i ode nam skoro cijeli 

Prihvaća se 



ostatak dana da obavimo skolske obveze. 

Idemo po par puta tjedno na vjezbe kod 

logopeda. 

Inace sam zastitar po struci i za 2800kn su me 

stavljali na svakakva radna mjesta,nocne 

,premjestali me sa jedne lokacije na drugu. 

Nikad 

nisam znala gdje radim tj na koju lokaciju ce me 

slat do zadnjeg casa. Suprug radi terenski posao 

i vecinu vremena ga nema doma. Nemam 

pomoci od nikoga jer mi je obitelj van Zagreba. 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2802. 

Dražen Fišić  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2803. 

Dragica Đođ  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2804. 

Nikola Đođ  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2805. 

Sanja Đođ  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

Prihvaća se 



nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2806. 
Andreja 

Jurković Huka 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2807. 

Marina Gucić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2808. 

Marija Palić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2809. 
Dragica 

Lepušić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2810. 

Bisera Gucić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2811. 

Marina Lacić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2812. 

Ana Ivanković  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2813. 
Marijana 

Ćavar 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2814. 

Edita Keretić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2815. 
Vedrana 

Obradović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2816. 
Martina 

Golubić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2817. 

Silvija Langer  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2818. 

Tea Ištvanović  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2819. 

Frana Gucić  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2820. 
Martina 

Sumić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 



2821. 
Ladislava 

Vidović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2822. 
Antonija 

Gucić 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2823. 
Martina 

Tomljenović 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2824. 
Adriana 

Krasniqki 
 

Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2825. 

Jelena Vuk  
Podržavam mjeru, nisam za njezino ukidanje 

niti revidiranje 

Prihvaća se 

2826. 

Renato 

Tapšanji 
 

Predstavljam skupinu očeva, i mi smo korisnici 

mjere. Pripadam skupini  sa dovoljnim brojem 

godina 57 ali i radnog staža!!. Pitam se koje je 

moje tržište rada?? O blagodatima da sam doma 

sa najmlađim djetetom i sudjelujem u 

njegovom školovanju i pisanju domaćih zadaća 

da ne govorim, dijete ne pohađa produženi 

boravak. Ukidanjem ove mjere bit će zakinuta 

cijela moja obitelj, jer ostvarivanjem ove mjere 

nama je to bilo jamstvo da će se mjera koristiti 

do 15god. najmlađeg djeteta. Lijepo molim ne 

dirajte nam stečena prava. 

Moji prijedlozi ovdje su irelevantni, smatram 

da imate dovoljno stručnih ljudi koji imaju ili 

rade na novim prijedlozima. 

Prima se na 

znanje 

2827. 

Svjetlana 

Debeljak 
 

Status roditelj odgojitelj koristim od 

1.4.2021g.kada je moje 3. dijete navršilo 2g. i 

9.mj.Prije uzimanja statusa roditelj odgojitelj 

radila sam 20 godina kao medicinska sestra u 

KBC Zagreb. Dala sam otkaz na sigurnom 

radnom mjestu jer sam ostvarivanjem prava na 

mjeru dobila svojevrsno jamstvo da će 

korištenje trajati do 15. godine života 

najmlađeg djeteta. 

Smatram da je odluka o izmjenama nezakonita 

i  neustavna. Odlukom o izmjenama nije 

definirano kako će se djeci vrtićke dobi 

osigurati mjesto u vrtiću. Vrtići su 

podkapacitirni, te se grubo krši predškolski 

standard a kompenzacijske mjere i dalje nema. 

Upisi u vrtić počinju u svibnju a grupe počinju 

s radom u rujnu. Za mjeru R.O. izdvaja se samo 

3-5 posto ukupnog proračuna grada Zagreba. 

Ušteda se mogla postići i drugdje a ne 

dovođenjem u ugrozu 20000 djece. U situaciji 

demografskog sloma u Republici Hrvatskoj 

Prihvaća se 



nezamislivo je da lokalna politika želi ugasiti 

demografsku mjeru koja je polučila rezultate. 

Odluka je ishitrena i ideološka te se nadam da 

će biti poništena. 

2828. 

Marijana 

Vojnović 
 

Nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere. 

Ostvarivanjem prava na mjeru roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine  života najmlađeg 

djeteta na koje je pravo statusa ostvareno. 

Roditelji nisu sami tražili tu mjeru nego im je 

ponuđena i za tu mjeru je bilo potrebno ispuniti 

uvijete koje je grad Zagreb postavio, a mi 

roditelji odgojitelji se tog dijela ugovora 

pridržavamo jer bi u suprotnom tome izgubili 

mjeru. 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2829. 

Mihaela Palić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2830. 
Kristina 

Dujmić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2831. 

Marija Ancić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2832. 
Sanja 

Komorski 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2833. 
Romina 

Bratković 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2834. 

Ivana Murić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2835. 

Branka 

Belamarić 

Tomić 

 

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2836. 

Kata Čabraja  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

Prihvaća se 



odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

2837. 

Joakim Palić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2838. 
Vanja 

Majstorović 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2839. 
Biserka 

Tomkić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2840. 

Ivan Tomkić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2841. 
Božidar 

Tomkić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2842. 

Robert Palić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2843. 
Nikolina 

Čibarić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2844. 

Petra Gucić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2845. 

Miro Čabraja  

Poništavanje trenutne odluke gradske skupštine 

o statusu roditelja odgajatelja. Odluka svjesno 

gura višebrojne obitelji i državni sustav 

socijalne skrbi te će takvo nehumano, i 

nezakonito ponašanje potaknuti obitelji da se 

odsele zbog nesigurnosti i nestabilnosti za njih 

i djecu. 

Vraćanje stečenih prava ,uz mogućnost 

zaprimanja novih. 

Prihvaća se 

2846. 
Marija 

Tomkić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2847. 

Ana Čibarić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2848. 
Božena 

Berišić 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2849. 

Marija Đurić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 



2850. 

Ivana Kukec  

Potpuno podržavam predloženi nacrt akta.  

Razlozi za podršku s objašnjenjem: 

- točkama prvotne Odluke jasno su postavljeni 

uvjeti (osobito rok i iznos mjesečne naknade), 

na osnovi čega je bila razumna osnova 

(legitimna očekivanja) da će mjera trajati i 

isplaćivati se prema Odluci 

Imati obitelj i djecu vrlo je važna i odgovorna 

zadaća. Odluku za prijavu u mjeru RO donijeli 

smo suprug i ja kako bi našoj djeci omogućili 

konstantnu dostupnost jednog roditelja u vrlo 

važnom razvojnom dijelu njihovih života. Ako 

smo mi ispoštivali uvjete koji su pred nas 

stavljeni da bi postala korisnica mjere, pošteno 

je da smo očekivali takvo ponašanje i sa druge 

strane. Također, doživljavali smo Grad Zagreb 

kao sigurnog, a ne prevrtljivog partnera. 

-pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

Na gradskoj skupštini 09. 12. 2021. izglasane 

su dvije Odluke koje se tiću obitelji i djece. 

Odluka o izmjeni RO zdrla je u prava postojećih 

korisnika. Odluka o pomoći za novorođenom 

djetetu navodi da će se izmjene odnositi na 

korisnike koji zahtjev predaju nakon 

31.12.2021. To je očit primjer različitog 

postupanja koji je dokaz da se radi o iskazivanju 

političke volje i moći.  

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba 

- nije napravljena stručna dubinska analiza 

mjere 

Predstavnici gradske vlasti nisu napravili posao 

koji prethodi pravom revidiranju mjere. Uopće 

nisu komunicirali sa korisnicima mjere niti sa 

njihovim predstavnicima. Njihovu analizu, koja 

je poslužila za podologu obrazloženja Odluke o 

izmjeni, napisale su 4 članice njihove stranke 

bez konzultacija sa stručnjacima. 

- u svojoj analizi Grad Zagreb je trebao 

promatrati kretanje samo treće i više rođenih 

Mjera RO usmjerena je na obitelji sa troje i više 

djece. Miješanje podataka obitelji sa jedno ili 

dvoje djece sa korisnicima mjere RO nema 

nikakvog smisla, pokazuje neznanje obrade 

podataka ili namjerno puštanje netočnih 

podataka u javnost. 

Prihvaća se 



- ostvarivanjem prava na mjeru, roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine života najmlađeg 

djeteta 

Godine trajanja mjere su jasno iskazane u 

prvotnoj Odluci. Obitelji su tome prilagodile 

svoje živote i budućnost. 

- napuštanje tržišta rada bio je slobodan izbor 

svakog roditelja, koji je odlučio prihvatiti 

ponuđeno pravo na mjeru 

Korisnica mjere postala sam nakon skoro 16 

godina rada. Odluku sam donijela nakon 

razmišljanja i promišljanja, razgovora sa 

suprugom, nakon detaljnog ispitivanja u 

tadašnjem Uredu za demografiju. Svojevrsnu 

potporu našla sam i u riječima gradonačelnika 

koji je izjavio u predizbornom sučeljavanju da 

postojeće korisnike neće dirati i riječima gđe. 

Rade Borić u članku: 

https://direktno.hr/zagreb/rada-boric-o-mjeri-

roditelj-odgojitelj-postovat-cemo-stecena-

prava-necemo-omoguciti-nastavak-ove-pra-

238122/ 

- za mjeru roditelj odgojitelj izdvaja se samo 

1,7% ukupnog proračuna ZG-a, ušteda se 

mogla postići drugdje, a ne dovođenjem u 

ugrozu oko 20000 djece-Zar će tih 1,7% zbilja 

spasiti Grad Zagreb? Ili će uskraćivanje prava 

korisnika RO stvoriti možda nesagledive i 

nerješive probleme tom gradu? 

Potpuno podržavam ove članke nacrta 

prijedloga akta. 

2851. 
Kristina 

Kutnar 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2852. 
Veronika 

Matošević 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2853. 
Sanja 

Pustahija 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera stavi na staro. 

Prihvaća se 

2854. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Korisnik sam Mjere te imam troje djece. Nakon 

8 godina rada prihvatila sam što je grad Zagreb 

nudio svojim građanima i odlučila sam se 

posvetiti svojoj djeci imajući legitimna 

očekivanja da će grad Zagreb se i držati onog 

što je ponudio. 

Dokazana je korelacija Mjere roditelj odgojitelj 

i rasta stanovništva u gradu Zagrebu. Svakoj 

mjeri treba duži vremenski rok da se iskaže, a 

ova demografska mjera je u 4 godine 

Prihvaća se 



intenzivirala svojim poticajem rođenje četvero 

i više rođenih za 65%. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

zagrebačke demografske mjere. 

2855. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ponosna sam majka troje djece koja je 

prekinula zaposlenje i odlučila sam se 2021. 

posvetiti djeci. 

Sistematsko rušenje demografske politike u 

Zagrebu degradirajući prava postojećim 

korisnicima mjere roditelj odgojitelj na koja su 

oni pristali me baca u ambis neznanja zašto te 

ugrožava neočekivano egzistenciju moje djece. 

Kamo  nas to sve vodi? Oduzimati djeci koja su 

već na samom rubu siromaštva da bi se nekima 

povisile degutantno visoke plaće?  

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema legitimne argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

2856. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Korisnik sam Mjere od rođenja trećeg djeteta 

2018. godine. Sama Mjera je potaknula mnoge 

svojom stabilnošću da imaju više djece jer kako 

sumnjati u podzakonski akt Grada Zagreba. 

Nova vlast je prikazala djelima nesmotreno 

zaletavanje u ukidanje mjere bez dubinske 

analize korisnika te ne uzimajući u obzir 

pozitivni demografski pomak. Sudbine djece ne 

smiju biti ugrožene hirovima i ideologijama 

političara. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da je ukidanje prava postojećih 

korisnika neustavno i da treba pozitivno 

revidirati mjeru za prihvat novih korisnika. 

Prihvaća se 

2857. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Financijski ponor u koji će biti bačena djeca 

izazvan ukidanjem mjere je popriličan. 

Posljedice samog ukidanja će se osjećati 

desetljećima. 

Očekujući moguće posljedice pokušaja 

otimanja sigurnosti mnogim samohranim 

majkama ili majkama koje su pobjegle od  

nasilnika predviđam da će stručnjaci za 

mentalno zdravlje u Zagrebu biti prebukirani. 

Cilj demografske mjere je da motivira rađanje 

treće i više rođenih te prevenciju abortusa koji 

je skoro 80% kod treće trudnoće. Mjera je po 

analizama to uspješno ostvarila. 

Podržavam nacrt prijedloga akta tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2858. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

 
Korisnik sam mjere od 2016. i imam četvero 

djece. 
Prihvaća se 



Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere bez 

demografskih argumenata i dubinske analize 

mjere te nelegalno ukidanje stečenih prava 

postojećih korisnika je za svaku osudu. 

Takvo neodgovorno djelovanje gura obitelji 

roditelja odgojitelja neočekivano u državni 

sustav socijalne skrbi. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

ukidanje prava postojećih korisnika po 

pravnom mišljenju je nezakonito te može se 

svrstati u represivnu demografsku politiku 

zelene vlasti. 

2859. 

Anita Kovačić  

Korisnik sam mjere od 2016. godine i majka 

sam 4 djece. Mjera je bila ponuđena svim 

građanima grada Zagreba koji su mogli ispuniti 

njene demografske ciljeve i prihvatila sam ju 

kao mogućnost da budem sa svojom djecom jer 

tržište rada je ponekad nemilosrdno prema 

majkama s više djece. Mjesta u vrtićima nema 

za svu predškolsku djecu. Sav ovaj nezakoniti 

proces oko ukidanja Mjere doveo je do javnog 

linča samih roditelja s više djece te do pojave 

užasnog online nasilja prema nama. Ustvari 

proživljavamo  stigmatizaciju. 

Kako su druge zemlje prošle s restriktivnom 

populacijskom politikom? Koje su posljedice, 

naročito u vidu opterećenja na mirovinski 

sustav? Grad Zagreb je trebao biti začetnik 

demografskih promjena, a ne zatiratelj. Prava 

postojećih korisnika treba poštovati, a mjeru 

treba revidirati za prihvat novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami proces 

ukidanja je nezakonit po mišljenju pravnih 

stručnjaka te samih građana. 

Prihvaća se 

2860. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti odbačen na sudu.  

Konstrukcija samog ukidanja mjere je 

neutemeljena. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetnih mjera. Mjerom 

3% proračuna odlazi transparentno djeci. 

Radite uštede na ostalih 97% proračuna gdje se 

ne utječe na dječje sudbine. 

Prihvaća se 

2861. 

Danijel Juretić  

Grad Zagreb je trebao održati titulu 

demografskog lidera zahvaljujući viziji 

gradonačelnika Milana Bandića bez obzira tko 

mu je na čelu i poštovati naslijeđene obveze 

prema korisnicima mjere. 

Mjeru su kreirali demografi. Ne smiju djeca biti 

ugrožena zbog ideologije političara. Koalicija 

SDP i Možemo pokazuje manjak socijalne 

Prihvaća se 



osjetljivosti. Prava postojećih korisnika treba 

poštovati kako je dogovoreno u potpisanoj 

inačici rješenja i zaključaka, a mjeru treba 

revidirati za prihvat novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami proces 

ukidanja ima sumnjiv legalitet po mišljenju 

pravnih stručnjaka te nekih građana. 

2862. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Imam troje djece i ušla sam u Mjeru 2018. 

godine prihvativši ono što je grad Zagreb nudio 

svim Zagrepčanima koji su htjeli ispuniti cilj 

ove prilično pogođene demografske mjere. 

Realno gledajući u inozemstvu imaju puno 

bolje uvjete od nas u Zagrebu te dovoljno vrtića 

pa ne uspijevaju podizati uspješno natalitet. 

Ukidanje mjere bez dubinske analize korisnika 

te ne uzimajući u obzir izrazit pozitivni 

demografski pomak naročito od 65% četvrto i 

više rođenih čini taj akt neopravdanim naročito 

nakon dokazane korelacije između mjere i rasta 

stanovništva u Zagrebu. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram da 

je ukidanje prava postojećih korisnika 

neustavno te po mišljenju pravnika nezakonito 

i da treba pozitivno revidirati mjeru za prihvat 

novih korisnika. 

Prihvaća se 

2863. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Promjene političara ne smiju utjecati na 

socijalno osjetljive skupine u represivnom 

smislu. Djeca su Ustavom zaštićena kategorija, 

a socijalna neosjetljivost SDP-a i trenutne vlasti 

ih stavlja u stanje ugroze. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema zakonit temelj za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

2864. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam troje djece i korisnik sam Mjere 

roditelj odgojitelj od 2017. godine. 

Demografski porast trećerođenih od 38% kao i 

porast od četvrto i više rođenih koji iznosi čak 

65% unutar mjere u 4 godine. Prikaz rezultata 

opovrgava tvrdnje gradske vlast u sprezi sa 

SDP-om jer demografskih opravdanja za 

ukidanje mjere nema. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da u navedenu uštedu nisu uzeti u 

obzir svi mogući elementi koji će se 

iskristalizirati. 

Treba uvažiti prava postojećih korisnika i 

revidirati mjeru za prihvat novih naročito u 

vremenu demografskog pada gdje smo izgubili 

i do 40 generacija. 

Isto tako, ako roditelj koji je korisnik statusa 

neočekivano umre ili napusti djecu predlažem 

Prihvaća se 



da se otvori mogućnost da drugi roditelj ili 

skrbnik ima mogućnost da preuzme status  s 

ciljem zaštite djece. 

2865. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nepravilnosti u cijelom postupku ukidanja će 

se riješiti sudski, a pravda bi trebala pobijediti. 

Prava postojećih korisnika treba poštovati, a 

mjeru treba osposobiti i za prihvat novih 

korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami proces 

ukidanja je neustavno temeljen. 

Prihvaća se 

2866. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Putem medija predstavljena je informacija da je 

demograf  Nenad Pokos analizom dokazao da 

je u samo 4 godine mjere došlo do porasta 

trećerođenih za skoro 40% te do porasta četvrto 

i više rođenih od čak 65%.  

Svrha demografske mjere je da motivira 

rađanje i prevenciju pobačaja koji je skoro 80% 

kod treće trudnoće.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2867. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam troje djece. Ušli smo u zagrebačku 

mjeru rođenjem trećeg djeteta 2021. godine. 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere bez 

demografskih argumenata dubinske analize 

mjere je neopravdan te nadam se da će sudski 

biti odbačen tj. da će pravda pobijediti, a ne 

korupcija i ideologija. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

ukidanje prava postojećih korisnika po 

pravnom mišljenju je nezakonito te može se 

svrstati u antinatalitetnu politiku zelene vlasti 

jer smatraju da je Zagreb prenapučen i ne treba 

im više djece s obzirom da ne rješavaju pitanje 

vrtića. Gledajući projekcije proračuna za 2023. 

i 2024. ulaganja u vrtiće su minimalizirana 

naspram 2022. 

Prihvaća se 

2868. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Korisnik sam mjere od 2020. godine. Silom 

prilika dobio sam otkaz za vrijeme lockdown-a. 

Naša mala obitelj od 5 članova je bila ugrožena 

i ušao sam u mjeru jer imali smo te imamo i 

dalje  trošak podstanarstva. 

 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere je nezakonit 

jer Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, a 

djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

predlažem da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 



2869. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Treba poticati implementaciju još 

demografskih mjera gledajući rezultate popisa 

stanovništva. Nova vlast pokazuje sabotiranje i  

težnju prema zanemarivanju demografskog 

segmenta  te općenito djece. Korisnik sam 

mjere od 2019. godine i četvrto sam dijete 

rodila unutar mjere. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere. Ulaganja u 

djecu treba poticati u više razina, od lokalnih do 

državnih. Za ovo ukidanje od 3 posto proračuna 

nema opravdanog argumenta. 

Prihvaća se 

2870. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Trenutna vlast djelima propagira 

antidemografsku politiku uskraćujući prava 

postojećim korisnicima mjere roditelj 

odgojitelj. Potpuno suvišan i neodgovoran 

potez u vrijeme demografske krize te manjka 

vrtićkih mjesta. Ne razmišlja se o dugoročnim 

posljedicama i potiče migracija. Demografi 

upozoravaju godinama te oni su bili kreatori 

ove uspješne mjere. 

Najnovija analiza demografa je pokazala čak 

65% četvero i više rođenih unutar zagrebačke 

Mjere. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad  nema 

legalnih argumenata za ukidanje stečenih prava 

postojećim korisnicima. Smatram da je mjera 

neopravdano ukinuta i treba je revidiranjem 

omogućiti za prihvat novih korisnika. 

Prihvaća se 

2871. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nadmoćno esencijalan argument uspješnosti 

mjere je demografski utvrđena korelacija Mjere 

roditelj odgojitelj i rasta stanovništva u gradu 

Zagrebu. Štoviše imamo u 4 godine povećanje 

rođenja četvero i više rođenih za 65%. Ukidanje 

mjere postojećim korisnicima je nezakonito. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

demografske mjere. 

Prihvaća se 

2872. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam troje djece. U ponuđenu Mjeru 

roditelj odgojitelj sam ušla 2020. kad smo 

dobili treće dijete. Podstanari smo s kreditom. 

Mjesta u vrtićima nema dovoljno za svu 

predškolsku djecu grada Zagreba. 

Političari se ne smiju igrati s dječjim 

sudbinama. 

Djeca su Ustavom zaštićena kategorija. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema stručno utemeljene argumenate za 

ukidanje stečenih prava postojećim 

korisnicima. 

Prihvaća se 



2873. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti odbačen na sudu.  

Konstrukcija samog ukidanja mjere je 

temeljena na nezakonitoj osnovi. 

Podržavam nacrt prijedloga akta protiv 

ukidanja pronatalitetnih mjera. Predlažem da se 

omogući prijenos statusa roditelja odgojitelja 

kod smrtnog slučaja na preostalog skrbnika ili 

u slučaju napuštanja djece. 

Prihvaća se 

2874. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Korisnik sam Mjere od 2021. i imam troje 

djece. Sama stabilnost mjere nam je ponudila 

opravdana očekivanja s legalne strane i tko god 

je na vlasti treba odraditi i svoje obveze. 

Demografi na sve strane objavljuju da su nam 

potrebne demografske mjere te sami demograf 

gospodin Nenad Pokos je analizom dokazao da 

je u samo 4 godine Mjere došlo do porasta 

trećerođenih za 38,3% te do porasta četvrto i 

više rođenih od čak 65%. Pravog opravdanja za 

stopiranje uspješne demografske mjere nema. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2875. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Zbir argumenata lokalne vlasti demografi mogu 

opovrgnuti, ali izbjegavaju se javna 

sučeljavanja kao i dubinske analize mjere. 

Djeca su Ustavom zaštićena kategorija te ovaj 

sami proces pokušaja ukidanja je nezakonit. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema nikakve argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

2876. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nema dostatne prikrivne iluzije o smjeru 

antipopulacijske politike trenutne gradske 

vlasti koja leži  na debatirajućim argumentima 

bez pokrića demografskih stručnjaka. Prava 

postojećih korisnika treba poštovati, a mjeru 

treba otvoriti i za nove korisnike. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

demografske mjere. 

Prihvaća se 

2877. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

U samoj Odluci za novčanu pomoć roditeljima 

odgojiteljima jasno su bili prikazani uvjeti na 

osnovu kojih su bila legitimna očekivanja da će 

mjera trajati i isplaćivati se prema Odluci na 

koju su svi pristali te dobili punomoćna rješenja 

i zaključke. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

podržavam da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 



2878. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam troje djece i korisnik sam mjere od 

2021. godine. 

Demografski je utvrđena korelacija Mjere 

roditelj odgojitelj i rasta stanovništva u gradu 

Zagrebu. Prisutno je u 4 godine povećanje 

rođenja četvero i više rođenih za 65%. Ukidanje 

mjere naročito u nedostatku mjesta i 

kvalificiranog osoblja  u vrtićima je 

neodgovorno prema dječjim sudbinama. 

Ova mjera drži u financijskoj stabilnosti više od 

20000 djece. 

Primljeno na 

znanje 

2879. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti odbačen na sudu. 

Uspješna zagrebačka mjera prikazuje iznimne 

postotke u poticanju obitelji na više djece.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetnih mjera. Mjerom 

3% proračuna odlazi transparentno konkretnoj 

djeci. 

Prihvaća se 

2880. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Definirajući svježi argument protiv ukidanja je 

demografski nedavno utvrđena realna 

korelacija Mjere roditelj odgojitelj i rasta 

stanovništva u gradu Zagrebu. Unutar same 

Mjere imamo u 4 godine povećanje rođenja 

četvero i više rođenih za 65%. Negativna 

ideološko orijentirana politika gradske vlasti u 

koaliciji s tzv. socijaldemokracijom SDP 

stranke ima izrazit protudemografski i 

emigracijski karakter u doba demografskog 

kraha. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

demografske mjere te dajem prijedlog da se 

omogući prebačaj statusa ukoliko roditelj 

nositelj statusa roditelj odgojitelj umre ili 

napusti djecu. 

Prihvaća se 

2881. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Osim porasta trećerođenih, prisutan je i porast 

od četvrto i više rođenih koji iznosi čak 65% što 

samu mjeru čini uspješnom u demografskom 

smislu. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta jer 

smatram da navedena ušteda nije realna jer nisu 

uzeli u obzir u obzir troškove koji će izaći na 

vidjelo ukinućem mjere. 

Prihvaća se 

2882. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam troje djece, a demografsku mjeru 

sam prihvatila 2018. godine. 

Minimalna komunikacija s korisnicima 

ostvarena uglavnom putem medija te bez  

evaluacije dubinske analize od strane 

demografskih stručnjaka pokazuje amaterski 

način da se jedna demografska mjera ukine i to 

ne na legitiman način. 

Prihvaća se 



Izraženi rezultati demografskih istraživanja 

iskazuju krizu velikih razmjera i gubitak 

mnoštva generacija te mjera koja je uspjela u 4 

godine podignuti broj trećerođenih za 38.3% i 

porast od četvrto i više rođenih od čak 65% 

pokazuje iznimnu stopu uspješnosti kojoj 

gradska vlast u koaliciji s partnerom SDP-om 

odbija dati vrijednost. 

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

2883. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Osuđujem zaletavanje u ukidanje mjere bez 

dubinske analize korisnika te ne uzimajući u 

obzir pozitivni demografski pomak. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram da 

je ukidanje prava postojećih korisnika po 

mišljenju pravnika nezakonito te da treba 

pozitivno revidirati mjeru za prihvat novih 

korisnika. 

Prihvaća se 

2884. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Promicanje antidemografske politike u vrijeme 

demografskog kaosa je potpuni promašaj 

lokalne vlasti.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetne mjere. Mjerom 

novci odlaze u korist djece i vraća se minorni 

dio građanima Zagreba. 

Prihvaća se 

2885. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Koje reperkusije nosi restriktivna 

antipopulacijska i emigracijska politika? Grad 

Zagreb je trebao biti i ostati lider demografskih 

promjena. Prava postojećih korisnika treba 

poštovati, a mjeru treba revidirati za prihvat 

novih korisnika. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami proces 

ukidanja je nezakonit po mišljenju pravnih 

stručnjaka te nekih građana. 

Prihvaća se 

2886. 

Marta Šijan  

Majka sam troje djece, a mjeru sam prihvatila 

2017. godine. 

Uglavnom jednostrana komunikacija s 

korisnicima ostvarena putem medija te bez  

evaluacije dubinske analize od strane 

demografskih stručnjaka ne čini legitiman 

postupak da se jedna demografska mjera ukine 

i to na nezakonit način. 

Gledajući rezultate demografskih istraživanja 

nalazimo se u krizi velikih razmjera te mjera 

koja je uspjela u 4 godine podignuti broj 

trećerođenih za 38.3% i porast od četvrto i više 

rođenih od čak 65% pokazuje iznimnu 

produktivnost kojoj gradska vlast u koaliciji s 

partnerom SDP-om odbija dati važnost. 

Prihvaća se 



Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

2887. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Zagrebačka vlast pokazuje tendenciju prema 

vođenju represivne antidemografske politike 

radeći ustezanje i ukidanje prava postojećim 

korisnicima mjere roditelj odgojitelj. 

Redundantan potez u vrijeme demografske 

krize te manjka mjesta i osoblja u vrtićima, a da 

ne spominjemo i kršenje DPS-a.  

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema opravdanih argumenata za 

ukidanje stečenih prava postojećim 

korisnicima. 

Prihvaća se 

2888. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti sudski odbačen 

jer je i nezakonit te neutemeljen.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere. Ulaganje u 

djecu nije trošak kojeg treba izbacivati iz 

proračuna građana grada Zagreba. 

Prihvaća se 

2889. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Korisnik sam Mjere od 2017. godine. Imam 

troje djece, a od njih najmlađe dijete je u 

spektru autizma. Sama  mjera mi je pomogla  na 

mnoge načine te pokušaj ukidanja je narušio 

naša obiteljska legitimna očekivanja kao i 

povjerenje u gradsku vlast. 

Ukidanje mjere bez dubinske analize korisnika 

te ne uzimajući u obzir izrazit pozitivni 

demografski rast naročito od 65% četvrto i više 

rođenih čini taj akt neutemeljenim. 

Podržavam nacrt prijedloga akta jer smatram da 

je ukidanje prava postojećih korisnika kao i po 

mišljenju pravnika nezakonito te da treba i 

pozitivno revidirati mjeru za prihvat novih 

korisnika. 

Prihvaća se 

2890. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj ukidanja mjere bez demografskih 

argumenata i analize treba biti odbačen na sudu.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja pronatalitetnih mjera. Mjerom 

3% proračuna odlazi transparentno konkretnoj 

djeci. 

Prihvaća se 

2891. Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Demografski stručnjak gospodin Nenad Pokos 

je analizom prezentirao činjenicu da je u samo 

4 godine mjere došlo do porasta trećerođenih za 

38,3% te do porasta četvrto i više rođenih od 

čak 65%. Opravdanje demografskog stručnjaka 

za stopiranje mjere nije dostupno kao niti 

pravno opravdanje jer je ovo sve  nezakonito. 

Prihvaća se 



Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

2892. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Imam troje djece i korisnik sam mjere od 2020. 

godine. Neutemeljena politika gradske vlasti i 

to bez podupirajućih stručnih argumenata nema 

opravdanja za ukidanje demografske mjere. 

Njihovi argumenti su bez stručnog pokrića, a 

samo povratno djelovanje je nezakonito. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

pronatalitetne zagrebačke mjere. 

Prihvaća se 

2893. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Promicanje negativne demografske politike u 

vrijeme demografskog kaosa je potpuni 

promašaj lokalne vlasti.  

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

pronatalitetne zagrebačke mjere. Maleni dio je 

barem na ovaj način iz proračuna  usmjeren  u 

korist djece, a opet funkcionira s ciljem 

demografske revitalizacije. 

Prihvaća se 

2894. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Očigledno brutaliziranje demografske mjere 

gledajući rezultate popisa stanovništva je 

neopravdano te baca mnogu djecu u neizvjesne 

životne situacija te predstavlja i otvaranje 

mogućnosti  nasilja prema samoj djeci.  

Dajem potpunu podršku nacrtu prijedloga akta 

protiv ukidanja demografske mjere te se nadam 

da će sud pridonijeti opet pojmu pravde u 

Zagrebu i zaštititi djecu od progona nove vlasti 

u koaliciji sa SDP-om. Intergeneracijsko 

pamćenje je dokazana pojava u psihologiji. 

Prihvaća se 

2895. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Majka sam četvero djece i od toga je jedno s 

poteškoćama. Nije napravljen niti jedan kontakt 

da se utvrdi šta ćemo mi majke koje imamo 

djecu s poteškoćama. Koje su kompenzacijske 

mjere predstavljene za nas i ostale koje se 

nalaze u teškim situacijama? 

Argument koji ima pravu vrijednost i protiv 

ukidanja je demografski nedavno utvrđena 

stvarna korelacija Mjere roditelj odgojitelj i 

rasta stanovništva u gradu Zagrebu. Potaknuto 

Mjerom imamo u 4 godine povećanje rođenja 

četvero i više rođenih za 65%. Destimulirajuća  

politika gradske vlasti u koaliciji s tzv. 

socijaldemokracijom SDP stranke ima izrazit 

protudemografski karakter u doba 

demografskog kraha. Mnoge ozbiljne države i 

lokalne sredine osnažuju financijske 

demografske mjere dok u Zagrebu koji je bio 

predvodnik devaloriziramo obiteljske 

vrijednosti i potičemo gubitak obiteljskih veza 

Prihvaća se 



unutar nukleusa obitelji i prepuštamo djecu 

institucijama naročito u vrijeme nesređenih 

zaštita na tržištu rada za majke. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

demografske mjere te dajem prijedlog da se 

omogući prebačaj statusa ukoliko roditelj 

nositelj statusa roditelj odgojitelj umre ili 

napusti djecu. 

2896. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Nova gradska vlast signalizira represivnu 

antidemografsku politiku uskraćujući prava 

postojećim korisnicima mjere roditelj 

odgojitelj. Potpuno nepotreban potez u vrijeme 

demografske krize te manjka vrtića. Demografi 

upozoravaju godinama te oni su bili kreatori 

ove uspješne mjere. 

Najnovija analiza je pokazala čak 65% četvero 

i više rođenih. Primjer može biti članak o 

obitelji koja je ušla u Mjeru sa šestoro djece te 

unutar Mjere su dobili još troje. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad  nema 

legalnih argumenata za ukidanje stečenih prava 

postojećim korisnicima. 

Prihvaća se 

2897. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Pokušaj realizacije ukidanja mjere je nezakonit 

jer Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje. 

Umjesto da trenutna gradska vlast pridonosi da 

se poboljša demografska slika kreću 

represivnom politikom po kojoj će zajedno sa 

SDP-om ostati generacijski zapamćeni s 

negativnim odjekom. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta i 

predlažem da se mjera omogući i za nove 

korisnike. 

Prihvaća se 

2898. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Aktualna gradska vlast signalizira represivnu 

antidemografsku politiku ustežući prava 

postojećim korisnicima mjere roditelj 

odgojitelj. Potpuno nepotreban potez u vrijeme 

demografske krize te manjka vrtića.  

Podupirem nacrt prijedloga akta jer sami proces 

ukidanja je  nelegalan. Grad neka poštuje 

mišljenje demografa. 

Prihvaća se 

2899. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

 

Korisnik sam pronatalitetne mjere roditelj 

odgojitelj od 2020. i imam troje djece. 

Prezentirane su u javnost činjenice da je 

zagrebačka mjera izrazito uspješna od strane 

znanstvenika već sa samim rastom od preko 30 

posto trećerođenih beba dok u drugim 

gradovima jedva dosegne 2 posto. 

Zadnji podatak da je u samo 4 godine mjere se 

rodilo 65% četvrto i više rođene djece. 

Prihvaća se 



Za iduću godinu predviđen je upis 74,64% 

djece predškolske dobi. Predviđa se i da će 

ostati neupisano 12 170 djece. 

Sustav je potkapacitiran u velikoj mjeri i ne 

može prihvatiti niti svu djecu predškolske dobi 

koja nisu dio mjere roditelj odgojitelj. 

Mjera je pružila izbor Zagrepčanima i smatram 

da je i sami majčinski rad ovime vrednovan rad 

te bio je poticaj mnogima za još djece. 

Distribuirano je već i po medijima te po 

mišljenjima pravnih stručnjaka da prava 

građana štiti Ustav i Zakon te se Grad ovakvim 

postupanjem izlaže sudskim procesima i 

nepotrebnom gubitku sredstava grada Zagreba. 

Slažem se s nacrtom prijedloga akta da se 

zakonski poštuju stečena prava roditelja 

odgojitelja. 

2900. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Vindiktivno ukidanje mjere jer ju je prijašnji 

gradonačelnik pokrenuo ima svoje posljedice.  

Cilj zagrebačke demografske mjere je da 

motivira rađanje treće i više rođenih te 

prevenciju pobačaja koji je skoro 80% kod treće 

trudnoće po statistikama ginekologa.  

Time  nas građane uvode u novi ciklus troškova 

parnica i kamata za roditelje odgojitelje. 

Podržavam nacrt prijedloga akta tj. stavljanje 

izvan snage Odluke o izmjenama Odluke o 

novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. 

Prihvaća se 

2901. 

Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Otac sam troje djece i korisnik statusa od 2021. 

godine. 

Opus argumenata lokalne vlasti demografi 

mogu opovrgnuti, ali izbjegavaju se javna 

sučeljavanja kao i dubinske analize mjere što 

ovo čini uvertirom u nepotrebne sudske 

troškove i kamate, 

Djeca su Ustavom zaštićena kategorija te ovaj 

sami proces pokušaja ukidanja je nezakonit. 

Podupirem nacrt prijedloga akta jer Grad 

Zagreb nema nikakve argumenata za ukidanje 

stečenih prava postojećim korisnicima. 

Podržavam revidiranje mjere da se omogući 

opet prihvat novih korisnika kao i mogućnost 

da se status može prebaciti na drugog skrbnika 

u situacijama kad je nositelj statusa  preminuo 

ili napustio djecu. 

Prima se na 

znanje 

2902. 
Poznato 

Klubu 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

 

Novo prisutan kontrirajući argument ukidanju 

je demografski utvrđena realna korelacija 

Mjere roditelj odgojitelj i rasta stanovništva u 

gradu Zagrebu. Dapače imamo u 4 godine 

povećanje rođenja četvero i više rođenih za 

65%. Restriktivna politika gradske vlasti u 

Prihvaća se 



rada i 

solidarnosti 

koaliciji s tzv. socijaldemokracijom SDP 

stranke ima izrazit protudemografski i 

emigracijski karakter u doba demografske 

krize. 

Podupirem nacrt prijedloga akta protiv ukidanja 

demografske mjere. 

2903. 
Ornela 

Ledinščak 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2904. 

Anita Kalauz  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2905. 
Nikolina 

Krnjak 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2906. 
Gordana 

Hausknekt 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2907. 
Lucija 

Budinski 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2608. 
Marijo 

Budinski 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2909. 

Ana Klarić  

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2910. 
Antonija 

Djedović 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro. 

Prihvaća se 

2911. 

Mario Kukec  

Potpuno podržavam predloženi nacrt akta.  

Razlozi za podršku: 

-pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke 

- Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje, kao 

ni Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, 

niti Statut Grada Zagreba 

- ostvarivanjem prava na mjeru, roditelji su 

dobili svojevrsno jamstvo da će korištenje 

trajati do petnaeste godine života najmlađeg 

djeteta 

Nakon objave rezultata popisa stanovništva 

svima bi trebalo biti jasno u kakvom smo 

brojčanom stanju. Ljudi koji imaju više djece 

ne bi trebali biti stavljeni u neizvjesni položaj u 

koje ih je dovela Odluka o izmjeni mjere RO. 

Prihvaća se 



2912. 

Poznato klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 - Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Potpuno podržavam predloženi nacrt akta.  

Moja kćerka je učiteljica razredne nastave i 

engleskog jezika. Ima 16 godina radnog staža i 

4 djece. Iskoristila je pravo da se prijavi za 

mjeru roditelj odgojitelj u 8. mjesecu 2021. 

Godine kada je gospodin Tomašević već bio 

gradonačenik. Žalosno je da dopustio prijave, a 

onda dva mjeseca kasnije oduzeo prava koja su 

korisnici ostvarili. Obitelji s više djece poslužili 

su mu prvo da poveća broj korisnika kako bi ih 

kasnije mogao prikazati kao jedan od glavnih 

zagrebačkih problema jer ih je u javnosti 

imenovao kao veliki finacijski trošak. 

 

Moje mišljenje najbolje izražava transparent sa 

jednog prosvjeda roditelja odgojitelja: 'Mama 

je izabrala mene!' Nažalost, majke i očevi koji 

su ostali doma i odlučili isključivo brinuti o 

odgoju svoje djece u javnosti su prikazani kao 

najveće lijenčine. 

Prihvaća se 

2913. 

GI „U djeci je 

budućnost“ 
 

Podržavam da se van snage stavi odluka kojom 

su smanjena prava roditelja odgojitelja i da se 

ta mjera vrati na staro.  

Gradonačelnik je na skupštini 9.12.2021. donio 

štetnu i protuzakonitu odluku na štetu svih 

korisnika mjere roditelj odgojitelj iz više 

razloga : 

 

-pojedinačna odluka (RJEŠENJE ILI 

ZAKLJUČAK) nadležnog tijela svakom 

pojedinom korisniku priznato je pravo u 

trajanju i visini.te na stečeno pravo NE MOŽE 

I NE SMIJE utjecati kasnija izmjena ili dopuna 

Odluke. 

-Odluka o izmjenama je nezakonita  

-Pravo se može ukinuti ili smanjiti samo 

pojedinačnim aktima prema svakom  

korisniku,a na odlukom Skupštine 

-Grad Zagreb nije napravio stručnu dubinsku 

analizu mjere  

-dok je u RH broj trećerođene i više u padu 

zahvaljujući ovoj mjeri  u gradu Zagrebu se vidi 

rast 

-Dio korisnica ili korisnika mjere omogućena je 

obrana i sigurnost od obiteljskog nasilja bilo 

koje vrste i davala je sigurnost o financijskoj  

neovisnosti partnera  

-za mjeru roditelj odgojtelj izdvaja se do 2-3 % 

godišnjeg proračuna grada Zagreba,uštedjeti se 

moglo drugdje , a na dovođenjem u ugrozu 

6000 obitelji sa 21000 djece. 

Prihvaća se 



-sada nas ima 400000 manje,ukidanjem ove 

mjere imati ćemo dodatno iseljavanje iz grada i 

države zbog nesigurnosti 

-Obitelji će biti izložene dodatnim blokadama 

računa,ovrha i deložacija 

2914. 

Dunja Jeleč  

Smatram da se mjera roditelj odgpjitelj ne smije 

ukidati niti revidirati iz puno razloga,kao što su 

: 

*gradska vlast nije svjesna negativnih 

posljedica primjene Odluke o izmjenama  

*upisi počinju u svibnju,vrtići počinju sa radom 

u rujnu  

*nova odluka ima 

neodgovorno,nehumano,nepošteno i 

nezakonito djelovanje  

*u mjeri imamo više od  15% zlostavljanih žena 

koje žive sa djecom po sigurnim kućama RH sa 

ovim ukidanjem mjere ostaju bez primanja 

*također nije istina da su roditelji  maknuti sa 

tržišta rada, svi koji žele posvetiti živote karijeri 

u bilo kojem trenutku  mogu prekinut mjeru i 

ići raditi, roditelji su odabrali brinuti u svojoj 

obitelji i za to su ostvarili pravo ispunjavajući 

uvjete 

*Ustav RH ne dopušta povratno djelovanje ,kao 

ni zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

statut grada Zagreba. 

Podržavam inicijativu Kluba Bandić Milan 365 

– Sranka rada i solidarnosti. 

Prihvaća se 

2915. 

Katica 

Arambašić 
 

Kada je Skupština 2016. godine izglasala mjeru 

za novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima 

nastao je pravni okvir na temelju kojega 

korisnici mjere ostvaruju svoje pravo na 

novčanu pomoć i njezino ukidanje je 

nezakonito zato što ustav RH ne dopušta 

povratno djelovanje, a niti Statut Grada 

Zagreba.  

Prihvaća se 

2916. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

 

Ne slažem se sa primjedbom da je mjera skupa. 

Za nju se odvaja tek 3%, ako se ne varam. Iznos 

naknade se troši u Zagrebu, plaćaju se njime 

računi, proračun se opetovano puni ne samo 

potrošnjom već i samim time što djeca ne idu u 

vrtić i grad nema potrebe za subvencijom istih. 

O upisu djece korisnika mjere (nakon što bi istu 

htjeli ukinuti ) u roku od pet mjeseci nisu ni 

studiju 'predviđanja' napravili. Sada 

korisnicima šalju anonimne ankete?? 

Razbacivanje brojem '27 vrtića se je moglo' , 

naglasak na MOGLO, je nepotrebno. Koliki je 

iznos subvencije grada po djetetu? Koliko bi 

koštalo funkcionalno održavanje 27 vrtića? 

Prima se na 

znanje 

 



Gdje bi ih smjestili? U kojem roku bi ih 

sagradili ? U kojem roku bi napravili 

prenamjene prostorija za prihvat djece vrtićke 

dobi, a da budu po standardima? Za 5 mjeseci? 

Grad Zagreb čeka već dvije godine obnovu 

škola i domova stradalih u potresu, za koje 

novac postoji iz EU fondova. Sramota da se 

uštede zbog krivog vođenja grada rade na 

obiteljima koji su prihvatili mjeru i zamislite 

ispunili sve što se tražilo da bi istu mogli 

ostvariti i zadržati. Mjera je zamišljena za treće 

dijete. Podsjetite se molim koliko je 

trećerođene djece obogatilo ovaj grad? Broj 

trećerođene djece: 24% u odnosu na 2016. i 

146% u odnosu na 2011.! (Podaci iz Ljetopisa 

grada Zagreba za 2016. i 2020.) Kako se onda 

može tvrditi da mjera ima mali ili dvojben 

demografski učinak i da nije opravdala svrhu? 

Grad Zagreb,19. studenoga 2019. godine 

proglašen je jednim od prvih sedam europskih 

gradova prijatelja obitelji. Nadam se da će i 

zadržati ovo vrijedno priznanje.Odluka o 

izmjenama je nezakonita i neustavna .- Ustav 

RH ne dopušta povratno djelovanje, kao ni 

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti 

Statut Grada Zagreba Pravo se može ukinuti ili 

smanjiti samo pojedinačnim aktima prema 

svakom korisniku, a ne Odlukom Skupštine. 

Odluka o izmjenama je nezakonita - djeca su 

Ustavom zaštićena kategorija. 

pojedinačnom odlukom (Rješenje/Zaključak) 

nadležnog tijela svakom pojedinom korisniku 

priznato je pravo u trajanju i visini, te na 

stečeno pravo ne može i ne smije utjecati 

kasnija izmjena i/ili dopuna Odluke. Predlažem 

BRISATI članak 2. Odluke o izmjenama 

Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgojitelja. Povrh moralne nedopustivosti 

ukidanjei/ili izmjena mjere je izravno dokidanje 

i na kraju oduzimanje stečenih prava. Roditelji 

koji skrbe o troje ili više djece izloženi su većim 

odgojnim, financijskim, logističkim, 

vremenskim i organizacijskim izazovima, te je 

mjera itekako olakšala njihovu svakodnevicu. 

Dokidanjem prava i smanjenjem novčane 

pomoći na 1.000,00 KN neto, ne stavljaju 

roditelje na tržište rada već izravno na burzu i 

socijalu. U krajnjem slučaju i na iseljavanje. 

2917. 

Poznato 

Klubu 

gradskih 

 
Potpuno podržavam predloženi nacrt akta.  

 
Prihvaća se 



zastupnika 

Bandić Milan 

365 – Stranka 

rada i 

solidarnosti 

Moja kćerka je učiteljica razredne nastave i 

engleskog jezika. Ima 16 godina radnog staža i 

4 djece. Iskoristila je pravo da se prijavi za 

mjeru roditelj odgojitelj u 8. mjesecu 2021. 

Godine kada je gospodin Tomašević već bio 

gradonačenik. Žalosno je da dopustio prijave, a 

onda dva mjeseca kasnije oduzeo prava koja su 

korisnici ostvarili. Obitelji s više djece poslužili 

su mu prvo da poveća broj korisnika kako bi ih 

kasnije mogao prikazati kao jedan od glavnih 

zagrebačkih problema jer ih je u javnosti 

imenovao kao veliki finacijski trošak. 

 

Moje mišljenje najbolje izražava transparent sa 

jednog prosvjeda roditelja odgojitelja: 'Mama 

je izabrala mene!' Nažalost, majke i očevi koji 

su ostali doma i odlučili isključivo brinuti o 

odgoju svoje djece u javnosti su prikazani kao 

najveće lijenčine. 

 


