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1. Predgovor državne tajnice za demografiju i mlade 

Temeljem izmjena i dopuna Provedbenog programa 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za 
razdoblje 2021.-2024. godine od 8. ožujka 2022., 
Središnji državni ured za demografiju i mlade svoje će 
djelovanje u 2022. godini usmjeriti na učinkovito 
upravljanje demografskim izazovima, potporu 
roditeljstvu te veću uključenost mladih. 

Kroz izradu strateškog dokumenta te donošenjem 
zakonodavne regulative u području demografije 
Središnji državni ured za demografiju i mlade postavlja 
temelje za sveobuhvatno, međuresorno i višerazinsko 
upravljanje demografskim izazovima i trendovima. S 
ciljem donošenja budućih mjera i politika, mjerenja 
učinka postojećih te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja provodit će se 
znanstvena istraživanja iz područja demografije koja pružaju visokokvalitetne podatke svim 
dionicima zainteresiranim za rješavanje demografskih izazova. 

Kako bismo dodatno jačali financijsku podršku obiteljima u razdoblju ranog roditeljstva, ojačali 
očinsku ulogu u skrbi o djeci uvođenjem očinskog dopusta te omogućili bolje usklađivanje 
obiteljskih i poslovnih obveza, Središnji državni ured za demografiju i mlade će promjenom 
zakonske regulative u području rodiljnih i roditeljskih potpora donijeti nove pravne institute u 
nacionalno zakonodavstvo što će pridonijeti usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s 
pravnom stečevinom Europske unije. 

Izradom strateškog dokumenta iz područja mladih do 2024. godine te izmjenama i dopunama 
Zakona o savjetima mladih doprinijet će se većem uključivanju mladih u društvo, stvaranju 
jednakih uvjeta za njihovo kvalitetnije aktivno sudjelovanje u kreiranju javnih politika 
usmjerenih potrebama mladih. 

Osnivanjem multifunkcionalnih centara za mlade stvorit će se dodatne mogućnosti za mlade u 
ruralnim sredinama, a sufinanciranjem i subvencioniranjem troška najma stambenog prostora 
za mlade obitelji i mlade u potrebi u suradnji s jedinicama lokale i područne samouprave 
osigurat će se mladima alternativna podrška u rješavanju pitanja stanovanja. 

Kako bi se osigurao ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurala 
financijska potpora osnivačima predškolskih ustanova, u dijelu materijalnih troškova, s ciljem 
smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića, Središnji državni ured za 
demografiju i mlade provodit će mjere podrške općinama i gradovima putem javnih poziva za 
održavanje razvoja predškolske djelatnosti. 

S istim ciljem provodit će se i mjera podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima 
kroz nastavak ulaganja i dogradnju ustanova ranog i predškolskog odgoja putem javnih poziva 
gradovima i općinama. 
Središnji državni ured za demografiju i mlade senzibilizirat će javnost o svim demografskim 
pitanjima te potaknuti na njezino uključivanje kroz oglašavanje mjera, projekata i aktivnosti 
koje se provode u svrhu demografske revitalizacije te poboljšanja i unapređenja kvalitete života 
mladih. 

KLASA: 001-02/21-01/3 

URBROJ: 519-02-1/1-21-1 
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2. Uvod 

 

 

a. Djelokrug 

Središnji državni ured za demografiju i mlade sukladno članku 21. Zakona o ustrojstvu i 

djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/2020):  

• obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova 

i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju 

stanovništva migracijama i strukturi stanovništva;  

• predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje 

prostorne ravnoteže stanovništva, motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj; mjere podrške 

roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i 

praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, 

pomoći za opremu novorođenog djeteta;  

• usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitka i 

populacijske politike; predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz 

područja demografske politike;  

• obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih 

pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 

samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na 

demografski razvitak;  

• obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života 

mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: 

predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u 

području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog 

uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, 

slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, 

promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja 

kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. 

Središnji državni ured za demografiju i mlade razvija mjere i programe kojima je cilj 

sprječavanje socijalnog isključenja mladih ljudi te pružanje osnove za cjelovit, kreativan i 

dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti.  

Središnji državni ured za demografiju i mlade sudjeluje u radu institucija Europske unije i 

surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu.  

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u 

nadležnost posebnim zakonom. 

 

 

b. Vizija 

Razvijena podrška obitelji i mladima, ostvaren demografski razvoj Hrvatske. 

 

 

c. Misija 

Središnji državni ured za demografiju i mlade izrađuje i provodi politike usmjerene ka 

demografskom razvitku, mladima i podršci roditeljstvu, s ciljem osnaživanja mladih i obitelji 

te učinkovitog upravljanja demografskim izazovima. 
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3. Kontekst 

 

Strateški: 

- rad i djelovanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sukladno strateškim 

odrednicama Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS 2030) te Programu Vlade 

Republike Hrvatske 2020.-2024.  

 

- unapređenje zakonske regulative u području obiteljskih potpora te Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o savjetima mladih i Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, mjere 

navedene u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu.  

 

Ekonomski i socijalni: 

- utjecaj pandemije COVID-19 i potresa  

 

Socijalni: 

- izazovi pred obiteljima i mladima zbog pandemije COVID-19 i potresa  

 

Fiskalni: 

- povećana izdvajanja u odnosu na ranije godine za potpore roditeljstvu (rodiljne naknade 

i doplatak) 

- financijske mjere/izdvajanja u sanaciji i pomoći potresom pogođenih područja 

 

Politički: 

- Europski plan oporavka  

 

 

 

4. Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 

 

 
 

Državni tajnik

Kabinet državnog 
tajnika Središnjeg 
državnog ureda

Glavno tajništvo

Služba za pravne 
poslove i upravljanje 

ljudskim potencijalima

Služba za nabavu i 
opće poslove

Služba za proračun, 
financijsko upravljanje 

i kontrolu

Služba za odnose s 
javnošću i informiranje

Sektor za demografski 
razvoj

Služba za koordinaciju 
demografske politike

Služba za istraživanje i 
praćenje demografskih 

kretanja

Sektor za mlade i 
podršku roditeljstvu

Služba za mlade

Služba za podršku 
roditeljstvu

Samostalna služba za 
programe i projekte u 
području demografije i 

mladih

Samostalna služba za 
međunarodnu suradnju u 

području demografije i 
mladih

Zamjenik državnog 
tajnika
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5. Mjere i aktivnosti 

 

 

Mjera  Unapređenje zakonske regulative u području obiteljskih potpora 

Svrha provedbe mjere  Promjene zakonske regulative u području rodiljnih i roditeljskih potpora donijet će nove pravne institute u 

nacionalno zakonodavstvo, povećati mogućnosti usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te pridonijeti 

usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije – usklađivanje s Direktivom 

2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog 

života roditelja i pružatelja skrbi o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu 

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj donesenih novih propisa 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Izrada nacrta prijedloga zakona u 

području rodiljnih i roditeljskih 

potpora 

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu 

III. kvartal 2022. A 653028 

 

n/p 
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Mjera  Afirmacija uspješnog roditeljstva i jačanja uloge očeva u skrbi o djeci 

Svrha provedbe mjere  Unaprjeđenje provedbe aktivnosti i mjera u području senzibilizacije, informiranja i usklađivanja obiteljskog 

i poslovnog života te razvoj programa podrške roditeljima, s ciljem osnaživanja roditelja i odgovora na 

njihove potrebe 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj obilježenih datuma 

0 3 

Pokazatelj rezultata 2. 

Broj promotivnih aktivnosti 

0 1 

Pokazatelj rezultata 3. 

Broj financiranih projekata 

organizacija civilnog društva 

0 55 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Obilježavanje značajnih 

međunarodnih i nacionalnih 

datuma vezanih uz promicanje 

obitelji 

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu  

2022. n/p 0,00 kn 

Aktivnosti usmjerene 

informiranju i senzibilizaciji šire 

javnosti o važnosti uloge očeva 

u skrbi o djeci i poticanju 

uključivanja u korištenje prava 

iz sustava roditeljskih potpora 

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu 

2022. A 558049 n/p 

Financijska podrška programima 

i projektima organizacija 

civilnog društva usmjerenih 

podršci roditeljstvu  

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu u suradnji sa 

Samostalnom službom za 

programe i projekte u području 

demografije i mladih 

2022. A 558049  5.312.924,00 

kn 
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Mjera  Osiguravanje preduvjeta za aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

Svrha provedbe mjere  Izradom strateškog dokumenta i izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih doprinijet će se većem 

uključivanju mladih u društvo i stvaranju uvjeta za njihovo kvalitetnije aktivno sudjelovanje  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu  

Pokazatelj rezultata 
Početna vrijednost  

 

Ciljna vrijednost  

 

Pokazatelj rezultata 1.  

Broj izrađenih strateških akata u 

području mladih 

0 1 

Pokazatelj rezultata 2. 

Broj izrađenih zakona u području 

mladih 

0 1 

Aktivnost Nadležnost 
Rok 

 

Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Izrada nacrta prijedloga 

strateškog akta u području 

mladih  

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu 

travanj 2022. n/p 0,00 kn 

Izrada nacrta prijedloga zakona u 

području mladih 

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu 

travanj 2022. n/p 0,00 kn 
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Mjera  Stvaranje većeg broja mogućnosti za mlade s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama 

Svrha provedbe mjere  Stvaranje većeg broja mogućnosti za mlade doprinijet će promicanju jednakih mogućnosti za sve mlade, 

poticanju što većeg uključivanja mladih u društvo i njihovom aktivnom sudjelovanju kao i ujednačavanju 

šansi mladih iz ruralnih sredina i mladih s manje mogućnosti 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu  

Pokazatelj rezultata 
Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj financiranih projekata 

organizacija civilnog društva u 

području mladih 

0 160 

Pokazatelj rezultata 2.  

Broj financiranih projekata 

organizacija civilnog društva 

usmjerenih mladima u ruralnim 

sredinama 

0 25 

Pokazatelj rezultata 3.  

Broj obilježenih datuma vezanih 

uz mlade 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Financijska podrška projektima 

usmjerenima mladima s 

posebnim naglaskom na mlade u 

ruralnim sredinama temeljem 

javnog poziva   

Služba za mlade u suradnji sa 

Samostalnom službom za 

programe i projekte u području 

demografije i mladih 

prosinac 2022. 

 

A558047, A558053, 

A792009 

10.000.000,00 

kn 

Obilježavanje značajnog datuma 

vezanog uz mlade 

Služba za mlade srpanj 2022. A558047 20.000,00 kn 
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Mjera  Osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade s ciljem stvaranja dodatnih mogućnosti za mlade u ruralnim 

sredinama 

Svrha provedbe mjere  Osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade s ciljem osiguravanja aktivnosti, stručne podrške i ciljanih 

usluga koje će doprinijeti boljoj participaciji te osobnom i profesionalnom razvoju mladih u ruralnim 

sredinama 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj osnovanih 

multifunkcionalnih centara za 

mlade 

0 2 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Financijska podrška osnivanju 

multifunkcionalnih centara za 

mlade 

Služba za mlade u suradnji sa 

Samostalnom službom za 

programe i projekte u području 

demografije i mladih 

prosinac 2022. 

 

A558047 1.300.000,00 

kn 
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Mjera  Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima 

Svrha provedbe mjere  Sufinanciranje nastavka/završetka izgradnje ili nadogradnje objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija 

objekata ili dijela objekta te uređenje vanjskih terena. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne 

samouprave i Gradu Zagrebu 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne služba za programe i projekte u području demografije i mladih  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata  

Broj sklopljenih ugovora s JLS i 

Gradom Zagrebom  

0 50 

Objava javnog poziva Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

I. kvartal 2022. A934005  0,00 kn 

Odluka o dodjeli financijskih 

sredstava 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

II. kvartal 

2022. 

A934005 0,00 kn 

Sklapanje ugovora s JLS i 

Gradom Zagrebom 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

II. kvartal 

2022. 

A934005 11.000.000,00 

kn 
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Mjera  Uvođenje e-Dječje kartice 

Svrha provedbe mjere  Omogućiti popuste i pogodnosti na robe i usluge obiteljima s djecom, kroz suradnju s partnerima iz javnog i 

privatnog sektora 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1.  

Broj korisnika 

0 20.000 

Aktivnost 

 

Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Razvoj i uspostava infrastruktura 

informacijskog sustava Dječja 

kartica 

Sektor za demografski razvoj, 

Služba za nabavu i opće poslove 

Kontinuirano A788018 1.800.000,00 

kn 

Promocija Dječje kartice Sektor za demografski razvoj, 

Glavno tajništvo, Služba za 

odnose s javnošću i informiranje 

Kontinuirano A788018 132.500,00 kn 
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Mjera  Podrška općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 

Svrha provedbe mjere  Osigurati ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu osnivačima, 

općinama (potpomognuta područja) u dijelu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u 

ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj sklopljenih ugovora s 

općinama 

76 60 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Objava Javnog poziva Sektor za demografski razvoj I. kvartal A788018 0,00 kn 

Odluka o dodjeli financijskih 

sredstava 

Sektor za demografski razvoj I. kvartal A788018 0,00 kn 

Sklapanje ugovora s općinama Sektor za demografski razvoj I. kvartal A788018 26.100.000,00 

kn 
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Mjera  Osiguravanje preduvjeta za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske 

Svrha provedbe mjere  Izrada strateškog dokumenta koji će poslužiti kao okvir za izradu planova, programa, projekata te mjera i 

aktivnosti kojima će se pridonijeti rješavanju negativnog demografskog trenda na razini općina, gradova i 

županija, a u sinergiji sa svim dionicima koji tome pozitivno doprinose  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj donesenih strateških akata u 

području demografije 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Izrada nacrta prijedloga 

strateškog akta u području 

demografije 

Sektor za demografski razvoj II. kvartal n/p 0,00 kn 
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Mjera  Osiguranje preduvjeta za provedbu demografskih politika 

Svrha provedbe mjere  Donošenje zakona kojim  će se regulirati prikupljanje demografskih podataka na nacionalnoj razini, provedba 

i praćenje provedbe demografskih mjera, informiranje građana o demografskim mjerama koje se provode i 

druga važna pitanja  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1.  

Broj usvojenih propisa u 

području demografije 

0 1 

Aktivnost 

 

Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Izrada propisa u području 

demografije 

Sektor za demografski razvoj, 

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu, Glavno tajništvo 

II. kvartal n/p 0,00 kn 
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Mjera  Provedba znanstvenih istraživanja iz područja demografije 

Svrha provedbe mjere  S ciljem donošenja budućih mjera i politika te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja, provoditi 

relevantna znanstvena istraživanja iz područja demografije 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Sudjelovanje u financiranju 

relevantnih znanstvenih 

istraživanja iz područja 

demografije 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Sklapanje ugovora Sektor za demografski razvoj IV. kvartal A788018 0,00 kn 

Provedba istraživanja Sektor za demografski razvoj IV. kvartal A788018 1.650.000,00 

kn 
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Mjera  Organiziranje konferencija, stručnih skupova i javnih tribina na temu demografije 

Svrha provedbe mjere  Organiziranje konferencija, stručnih skupova i javnih tribina na temu demografije, aktualnih demografskih 

trendova kao i doprinosa demografskoj revitalizaciji kojima će se doprinijeti kreiranju politika za provedbu 

demografskih mjera 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj organiziranih konferencija 

0 5 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Organizacija konferencija Sektor za demografski razvoj Kontinuirano  A788018 0,00 kn 

Izrada programskih knjižica Sektor za demografski razvoj Kontinuirano A788018 40.000,00 kn 

Provedba konferencija Sektor za demografski razvoj Kontinuirano A788018 100.000,00 kn 
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Mjera  Poticanje društveno odgovornog poslovanja 

Svrha provedbe mjere  Senzibilizacija poslodavaca i šire javnosti te poticanje društveno odgovornog poslovanja koje kreira 

pozitivno okruženje za obiteljski život 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj dodijeljenih priznanja 

4 4 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Objava natječajnog postupka Sektor za demografski razvoj IV. kvartal A788018 0,00 kn 

Odluka o dodjeli priznanja Sektor za demografski razvoj IV. kvartal A788018 0,00 kn 

Dodjela priznanja Sektor za demografski razvoj IV. kvartal A788018 107.500,00 kn 
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Mjera  Informiranje građana o demografskim mjerama 

Svrha provedbe mjere  Informiranje građana o demografskim mjerama koje provode tijela državne uprave, županije, gradovi i općine 

te mišljenjima struke i znanstvene zajednice, pridonijeti će kvalitetnoj provedbi demografskih mjera 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Izdan godišnjak za demografiju 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Uređivanje godišnjaka Sektor za demografski razvoj Kontinuirano A788018 0,00 kn 

Sklapanje ugovora s vanjskim 

suradnicima 

Sektor za demografski razvoj I. kvartal A788018 10.000,00 kn 

Izdavanje godišnjaka Sektor za demografski razvoj II. kvartal A788018 30.000,00 kn 
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Mjera  Izdavanje besplatnih osobnih iskaznica 

Svrha provedbe mjere  Omogućavanje dodatne financijske uštede obiteljima s djecom, roditeljima i skrbnicima, odnosno zakonskim  

zastupnicima djeteta 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj financiranih osobnih 

iskaznica 

0 40.000 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Provedba kampanje Sektor za demografski razvoj Kontinuirano A788018 800.000,00 kn 

Izdavanje osobnih iskaznica Služba za proračun, financijsko 

upravljanje i kontrolu, 

Sektor za demografski razvoj 

Kontinuirano A788018 4.000.000,00 

kn 
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Mjera  Sufinanciranje troška – stanovanja za mlade obitelji i mlade u potrebi 

Svrha provedbe mjere  Planira se sufinanciranje i subvencioniranje troška stanovanja za mlade obitelji i mlade u potrebi u suradnji 

s jedinicama lokale i područne samouprave subvencioniranjem troška ili dijela troška najma stana za najam 

stana u potrebi i mlade obitelji s jednim ili više djece 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne službe za programe i projekte u području demografije i mladih  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj sklopljenih ugovora s JLS i 

Gradom Zagrebom 

0 10 

Aktivnost Nadležnost Rok 

Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Objava javnog poziva Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

II. kvartal 2022. A934006  0,00 kn 

Odluka o dodjeli financijskih 

sredstava 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 
II. kvartal 2022. 

A934006 0,00 kn 

Sklapanje ugovora s JLS i 

Gradom Zagrebom 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

II. kvartal 2022. 

A934006 5.040.000,00 

kn 
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Mjera  Sufinanciranje troška –  financijska podrška učenicima i studentima u potrebi i/ili s potresom pogođenog 

područja 

Svrha provedbe mjere  Program za stipendije otpornosti mladih, sklopiti će se Sporazum o suradnji s Ministarstvom gospodarstva i 

održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Ministarstvom znanosti i obrazovanja za financiranje 

stipendija učenika i studenata s potresom pogođenih područja, učenika i studenata u deficitarnim 

zanimanjima, učenika i studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa te sufinanciranje dijela stipendija kako 

bi se povećala konkurentnost hrvatskog gospodarstva i otpornost 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne službe za programe i projekte u području demografije i mladih  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1.  

Broj sklopljenih ugovora s 

Ministarstvom gospodarstva i 

održivog razvoja, Ministarstvom 

turizma i sporta te 

Ministarstvom znanosti i 

obrazovanja 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok 

Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Sklopljeni sporazumi s resornim 

ministarstvima o stipendiranju 

učenika/studenata 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih 

II. kvartal 2022. A934006  4.928.000,00 

kn  
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Mjera  Praćenje naloga za isplate te isplate za program "Učinkoviti ljudski potencijali  2014-2020'' 

Svrha provedbe mjere  Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne službe za programe i projekte u području demografije i mladih  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

% udjela isplaćenih sredstva 

korisnicima za ugovore unutar 

objavljenih poziva na dostavu 

projektnih prijedloga (udio 

plaćenih sredstava, uključujući 

predujmove i odobrena sredstva, 

u okviru provedbe projekata 

ugovorenih unutar objavljenih 

poziva na dostavu projektnih 

prijedloga) 

0 50 

Aktivnost Nadležnost Rok 
Izvor financiranja (aktivnost u 

proračunu) 

Iznos planiran 

u proračunu 

Temeljem Sporazumu s 

Ministarstvom rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike, kao 

Upravljačkog tijela i Središnjeg 

državnog ureda za demografiju i 

mlade, od 10. prosinca 2020. 

godine (KLASA: 910-01/20-

06/2, URBROJ: 519-05/2-20-2), 

Središnji državni ured za 

demografiju i mlade izvršava 

naloge za isplatama financijskih 

sredstava i povratima 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih  

2021. – 2024. A934002 Operativni program 

učinkoviti ljuski potencijali 2014. – 

2020. prioritet 2 i 5  

143.540.800,00 

kn 
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Mjera  Provedba projekata i programa - Operativni program Europski socijalni fond plus (ESF+) 

Svrha provedbe mjere  Sredstva su namijenjena za Europski socijalni fond plus za novo programsko razdoblje 2021.-2027. godina 

za financiranje aktivnosti u području zapošljavanje mladih, poticanje zapošljavanja 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne službe za programe i projekte u području demografije i mladih  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata  

Broj ugovora s udrugama i 

jedinicama lokalne samouprave i 

Grada Zagreba. 

0 40 

Aktivnost Nadležnost Rok 
Izvor financiranja (aktivnost u 

proračunu) 

Iznos planiran 

u proračunu 

Sklapanje ugovora s udrugama 

i/ili JLS i Gradom Zagrebom 

Samostalna služba za programe i 

projekte u području demografije i 

mladih  

Kontinuirano T934003 Operativni program 

Europski socijalni fond plus (ESF+) 

2021.–2027 

1.000.000,00 kn 
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Mjera  Međunarodna suradnja – organizacija konferencija i webinara, provedba projekta Youth Wiki 

Svrha provedbe mjere  Unapređenje međunarodne suradnje u području demografije i mladih 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Voditelj Samostalne službe za međunarodnu suradnju u području demografije i mladih   

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj održanih znanstvenih 

skupova, konferencija, javnih 

tribina 

0 1 

Pokazatelj rezultata 2. 

Broj održanih znanstvenih 

skupova, konferencija, webinara. 

0 1 

Pokazatelj rezultata 3. 

Proveden projekt Youth Wiki 

 

0 1 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Sudjelovanje u organizaciji 

znanstvenih stručnih 

konferencija o demografskim 

temama s ciljem razvoja i 

unapređenja raspoloživih 

podataka te podizanja vidljivosti 

demografskih pitanja 

Samostalna služba za 

međunarodnu suradnju u 

području demografije i mladih   

I. kvartal A934004 275.000,00 kn 

Sudjelovanje u organizaciji 

znanstvenih i stručnih 

konferencija, webinara o 

aktualnim temama u području 

mladih 

Samostalna služba za 

međunarodnu suradnju u 

području demografije i mladih  

III. kvartal A934004 50.000,00 kn 
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Središnji državni ured će 

sufinancirati projekt Youth Wiki 

Samostalna služba za 

međunarodnu suradnju u 

području demografije i mladih  

III. kvartal A934004 25.000,00 kn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Mjera  Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova 

te učinkovitim upravljanjem procesima 

Svrha provedbe mjere  Postizanje i održavanje pravovremenosti učinkovitog planiranja  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Glavni tajnik 

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

% planova pripremljenih i 

objavljenih u roku 

0 100 % 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Usavršavanje radi učinkovitog 

strateškog planiranja te za 

pripremanje i objavu strateških i 

operativnih planova prije isteka 

predviđenog roka 

Služba za pravne poslove i  

upravljanje ljudskim      

potencijalima 

31.12.2022. A934001  25.000,00 kn 
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Mjera  Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima 

Svrha provedbe mjere  Povećanje kvalitete javnih usluga i osiguranje mogućnosti obavljanja poslova  

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Glavni tajnik 

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Prosječan broj dana izobrazbe po 

službeniku godišnje 

n/p 4 

Pokazatelj rezultata 2. 

% povećanja kompetencija 

državnih službenika 

n/p 15 % 

Pokazatelj rezultata 3. 

% realizacije plana prijma 

n/p 100% 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Organiziranje izobrazbe za 

službenike Središnjeg državnog 

ureda za demografiju i mlade 

Služba za pravne poslove i 

upravljanje ljudskim 

potencijalima 

31.12.2022. A934001  n/p 

Provođenje postupaka 

zapošljavanja 

Služba za pravne poslove i 

upravljanje ljudskim 

potencijalima 

31.12.2022. A934001 n/p 
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Mjera  Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim 

korisnicima usluga 

Svrha provedbe mjere  Oglašavanje mjera, projekata ili kampanja koje se provode u svrhu demografske revitalizacije i poboljšanja 

i unapređenja kvalitete života mladih 

Odgovornost za provedbu 

mjere 

Načelnik Sektora za demografski razvoj  

Načelnik Sektora za mlade i podršku roditeljstvu 

Glavni tajnik  

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Pokazatelj rezultata 1. 

Broj oglašenih i promoviranih 

mjera, projekata ili kampanja 

0 5 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u 

proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Provedena medijska kampanja 

za dodjelu priznanja 

„Poslodavac prijatelj obitelji 

2022.“ 

Sektor za demografski razvoj, 

Služba za odnose s javnošću i 

informiranje 

31.12.2022. A788018 162.500,00 kn 

Provedeno informiranje javnosti 

kroz projekt „Hrvatska pamet 

Hrvatskoj 2022.“  

Sektor za demografski razvoj, 

Služba za odnose s javnošću  i 

informiranje 

31.12.2022. A788018 187.500,00 kn 

Provedena komunikacijska 

strategija Strategije demografske 

revitalizacije RH za razdoblje do 

2031. 

Sektor za demografski razvoj, 

Služba za odnose s javnošću i 

informiranje,  

31.12.2022. A788018 210.000,00 kn 

Provedeno informiranje mladih i 

suradnja s mladima kroz portal 

za mlade mladi.hr  

Sektor za mlade i podršku 

roditeljstvu, Služba za odnose s 

javnošću i informiranje 

31.12.2022.  A558047 200.000,00 kn 
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Mjera   Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i 

ostalim korisnicima usluga 

Svrha provedbe mjere  Zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje resursima (materijalnim, financijskim,  

informacijama, itd.) te odnosima s partnerima, drugim tijelima i korisnicima usluga s ciljem postizanja  

planiranih ciljeva. 

Odgovornost za provedbu mjere Glavni tajnik 

Pokazatelj rezultata Početna vrijednost Ciljna vrijednost 

Udio planova i izvještaja 

pripremljenih u zadanom roku 

0 100% 

Aktivnost Nadležnost Rok  Izvor financiranja 

(aktivnost u proračunu) 

Iznos 

planiran u 

proračunu 

Upravljanje financijama, 

materijalnim resursima i javnom 

nabavom 

Glavno tajništvo 2022. A934001 n/p 

 


