Na temelju Nacionalne strategije za prava djece za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju
je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 25.09.2014. godine, (dalje
Nacionalna strategija), Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br.
9/14, - dalje Županijska strategija) i članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije
("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3713.), na 16.
sjednici održanoj 27. lipnja 2016. godine, Skupština Dubrovačko-neretvanske županije
donijela je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i praćenje Strategije
prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Članak 1.
Odlukom o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i praćenje Strategije prevencije
poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (dalje: Odluka),
osniva se Povjerenstvo za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i praćenje Strategije prevencije poremećaja
u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (dalje: Povjerenstvo).
Članak 2.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Povjerenstva, broj članova, način izbora članova,
djelokrug rada, postupak donošenja zaključaka, programa rada i drugih akata Povjerenstva
od neposrednog interesa za za prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih na području
Dubrovačko-neretvanske županije, (dalje: Županija), financiranje rada te ostala pitanja od
značenja za rad Povjerenstva i njegovo djelovanje.
Članak 3.
Povjerenstvo ima petnaest članova koje imenuje Skupština Dubrovačko-neretvanske županije,
(dalje: Skupština) na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
člana Povjerenstva.
Povjerenstvo ima Predsjednika i Zamjenika predsjednika Povjerenstva koje imenuje
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije.
Članak 4.
Članove Vijeća čine predstavnici:
1. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost
branitelje i obitelj, Nina Skurić, za Predsjednicu;
2. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost
branitelje i obitelj, Pero Pendo, Zamjenik predsjednice;

3. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije,
Gašpar Bjelopera
4. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Matija Čale-Mratović,
5. Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Nikoleta Borković–Ljubić
6. Centar za socijalnu skrb Korčula, Dobrila Petković- Kolumbić
7. Centar za socijalnu skrb Metković, Anka Žderić
8. Centar za socijalnu skrb Ploče, Mila Kontić
9. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Anita Matana
10. Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Marija Kiriđija
11. Prekršajni sud u Dubrovniku, Mirjana Lujak
12. Tanja Rončević, Voditeljica Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa
13. Jagoda Đurović, Voditeljica Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga,
14. Toni Đerek, Voditelj Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika i učitelja
edukacijsko rehabilitacijskog profila
15. Dragana Grujović - Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Školski preventivni programi
Članak 5.
Skupština će razriješiti člana Povjerenstva i prije isteka mandata;
- ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Povjerenstva;
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci;
- na osobni zahtjev; te
- iz drugih opravdanih razloga sukladno posebnim zakonskim propisima.
Osobni zahtjev za razrješenje dostavlja se Skupštini, dok je o ostalim razlozima za razrješenje
pojedinog člana prije isteka mandata, Povjerenstvo dužno obavijestiti Skupštinu.
Članak 6.
Povjerenstvo zasjeda prema potrebi, a se sastaje najmanje dva puta godišnje.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici
dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, materijal za
pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti članovima Povjerenstva i na samoj sjednici.
Članak 7.
Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva .
Povjerenstvo može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
Članak 8.
Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom i potpisuje zaključke i druge akte koje donosi Povjerenstvo.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, zamjenjuje ga zamjenik
predsjednika Povjerenstva.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika i Zamjenika predsjednika Povjerenstva
sjednicom povjerenstva predsjedava član Povjerenstva kojega za to ovlasti predsjednik
Povjerenstva.
Članak 9.
O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva.
Članak 10.
Praćenjem i provođenjem mjera Nacionalne strategije, Županijske strategije i drugih
pozitivnih propisa koji su vezani uz ovo područje Povjerenstvo će doprinijeti djelotvornijem
promicanju zaštite prava djece na području Dubrovačko-neretvanske županije kroz provedbu
postojećih međunarodnih i nacionalnih standarda na navedenom području.
Provođenje Nacionalne i Županijske Strategije predstavljaju multidisciplinarni i sustavni
okvir koji treba biti integriran u regionalne i lokalne dokumente i planove.
Članak 11.
Rad Povjerenstva je usmjeren na četiri strateška cilja:
(1) Unaprjeđivanje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pet značajnih područja
života djeteta odnosno u sustavu pravosuđa, sustavu zdravstva, sustavu socijalne skrbi,
sustavu obrazovanja te u sportu, kulturi i drugim aktivnostima slobodnog vremena;
(2) Eliminacija svih oblika nasilja nad djecom;
(3) Osiguranje prava djece u ranjivim situacijama i
(4) Osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.
Članak 12.
Polazeći od 4 strateška cilja iz čl 11. ove Odluke, Nacionalnom strategijom izdvojeni su
zajednički prioritetni ciljevi rada Povjerenstva kao ključne smjernice djelovanja u narednom
razdoblju. Oni se odnose na:
(1) sustavno praćenje potreba sve djece, s posebnim osvrtom na tjelesno i mentalno zdravlje
te kontekst razvoja i kvalitetu života djece uz obraćanje posebne pozornosti darovitoj djeci,
djeci s teškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju i djeci koja odrastaju u različitim
rizičnim okolnostima,
(2) sustavnu podršku i pomoć roditeljima, obitelji i skrbnicima kako bi djeca mogla rasti i
razvijati se u sigurnom i stabilnom okruženju razumijevanja i poštovanja,

(3) osiguravanje potrebne razine financijskih sredstava za ostvarivanje prava djece u vrijeme
gospodarske recesije,
(4) unapređivanje sustavnog praćenja djelotvornosti različitih mjera i programa namijenjenih
djeci i njihovim obiteljima,
(5) sustavno razvijanje kvalitetnih usluga i programa s posebnim naglaskom na preventivne
aktivnosti,
(6) osiguravanje odgovarajućeg broja kompetentnih stručnjaka koji u različitim sustavima
rade s djecom i njihovim obiteljima te
(7) uspostavu mehanizma djelotvorne i održive međuresorne suradnje na svim razinama (od
državne razine do lokalne zajednice).
Članak 13.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

prati provedbu mjera Nacionalne strategije;
prati provedbu mjera Županijske strategije
priprema, izradu i predlaže Županijskoj skupštini izmjenu i dopunu ili izradu nove
Županijske strategije;
donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, pri čemu takav Program mora biti
u skladu sa Nacionalnom strategijom, Županijskom strategijom, ovom Odlukom te
treba predviđati aktivnosti propisane Zakonom i drugim pozitivnim propisima;
daje stručna mišljenja i prijedloge u svezi s donošenjem i prihvaćanjem županijskih,
gradskih i općinskih akata iz područja zaštite djece i mladeži s poremećajima u
ponašanju, kao i svih onih propisa glede djece koja žive u rizičnim uvjetima;
prati zakonske propise i daje stručno mišljenje i prijedloge za donošenje akata,
provedbenih i drugih propisa, koji su u interesu djece i mladeži;
daje stručna mišljenja i predlaže mjere u svrhu otklona i ublažavanja utjecaja
negativnih čimbenika na razvoj, mentalno zdravlje i ponašanje djece i mladeži
Županijskoj skupštini, Upravnim odjelima Dubrovačko-neretvanske županije,
Uredima državne uprave, gradovima i općinama, nadležnim gradskim uredima za
obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb, ustanovama odgoja i obrazovanja,
organizacijama civilnog društva usmjerenih djeci i mladima, centrima za socijalnu
skrb i savjetovalištima za djecu i mlade, brak i obitelj, policijskim upravama,
državnom odvjetništvu i dr;
radi ostvarivanja svojih zadaća sukladno Nacionalnoj strategiji, Županijskoj strategiji,
pozitivnim propisima i o ovoj Odluci može zatražiti potrebne podatke i izvješća od
tijela navedenih u ovom članku točka 7. ove Odluke;
prati i ujedinjava, te usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju na području
preventivnog djelovanja, pruža stručnu pomoć i nositeljima aktivnosti na lokalnoj i
županijskoj razini te surađuje s nadležnim tijelima na državnoj i međunarodnoj
razini;.
Povjerenstvo može, osnivati radna tijela, donositi druge akte i obavljati druge poslove
vezane uz svoj djelokrug rada.
Članak 14.

Rad u Povjerenstvu je počastan. Članovi Povjerenstva ne primaju naknadu za svoj rad, ali
imaju pravo na naknadu opravdanih troškova nastalih u vezi s radom Povjerenstva u skladu s
ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 15.
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske
predlaže Skupštini iznos sredstva potrebnih za rad Povjerenstva, izradu Županijske strategije i
provedbu Programa rada Povjerenstva..
Sukladno proračunskim mogućnostima, Županija osigurava sredstva za troškove rada vezane
uz rad Povjerenstva. Dinamika osiguranja sredstava za poslove predviđene Nacionalnom
strategijom, Županijskom strategijom i Programom rada Povjerenstva određivati će se svake
godine u postupku donošenja Proračuna.
Članak 16.
Županija osigurava prostor za održavanje sjednica Povjerenstva, dok za obavljanje stručnih i
administrativnih poslova za potrebe Povjerenstva brine Upravni odjel za poslove župana i
Županijske skupštine
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku"
Dubrovačko-neretvanske županije.
KLASA: 500-01/116-01/126
URBROJ: 2117/1Dubrovnik, 27.lipnja 2016. godine.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof

O B R A Z L O Ž E N J E

Na temelju Nacionalne strategije za prava djece za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju
je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 25.09.2014. godine, (dalje
Nacionalna strategija), Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br.
9/14, - dalje Županijska strategija) i članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije
("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13.) osniva se
Povjerenstvo za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj
za razdoblje od 2014. do 2020. godine i praćenje Strategije prevencije poremećaja u
ponašanju djece i mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tijela državne
uprave i lokalne samouprave na nacionalnoj, te na razini jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužna su provoditi mjere iz Nacionalne strategije, Županijske
strategije i drugih pozitivnih propisa RH u cilju osiguranja minimalnih uvjeta potrebnih za
kvalitetan, uspješan i zdrav rast i razvoj novih naraštaja u Republici Hrvatskoj te otklanjanje
činitelja rizika odgovornih za nastajanje poremećaja u ponašanju te nastalih poremećaja u
ponašanju i njihovih posljedica.Nacionalna strategija se fokusira na četiri glavna cilja unaprjeđenje i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pravosuđu, zdravstvu, socijalnoj
skrbi, obrazovanju, sportu, kulturi, na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom te osiguranje
prava djece u ranjivim situacijama, kao i aktivno sudjelovanje djece. Strategije imaju poseban
naglasak i na tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih i razvoj sustava koji će im u tome
pomoći, kao i na izgradnji sustava koji će pomoći roditeljima kojima je potrebna pomoć.
Nacionalna strategija, Županijska strategija i drugi pozitivni propisi RH preporučuje
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izradu i praćenje provođenja
nacionalnih i lokalnih strategije/programa koji su vezani uz rad s djecom i mladima. Ovom
Odlukom uređuje se osnivanje Povjerenstva, broj članova, način izbora članova, djelokrug
rada , postupak donošenja zaključaka, programa rada i drugih akata od neposrednog interesa
za prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih na području Dubrovačko-neretvanske
županije, (dalje: Županija), financiranje rada te ostala pitanja od značenja za rad Povjerenstva
i njegovo djelovanje.
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske
županije smatra da je tekst ove Odluke usklađen s Zakonom, Nacionalnim strategijom i
drugim pozitivnim propisima te predlaže Županu i Skupštini Dubrovačko-neretvanske
županije njezino prihvaćanje. Shodno navedenom predlažemo kao u aktu.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međugeneacijsku solidarnost, branitelje i obitelj
KLASA: 500-01/16-01/126
URBROJ: 2117/1-11-16-3
Dubrovnik, 16. lipnja 2016. godine.

URED ZA POSLOVE ŽUPANA I
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDMET : Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Nacionalne
strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i
praćenje Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačkoneretvanskoj županiji
U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera
Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.
godine i praćenje Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Molimo Vas da isti razmotrite, utvrdite prijedlog Zaključka i isti proslijedite Županijskoj
skupštini na razmatranje i odlučivanje.
S poštovanjem,

Pročelnica
Nina Skurić

Privitak: Kao u tekstu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13.), Župan Dubrovačko neretvanske županije, donio je

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Nacionalne
strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i
praćenje Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačkoneretvanskoj županiji te proslijeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje.
KLASA: 500-01/16-01/126
URBROJ: 2117/1-11-16-4
Dubrovnik, 16. lipnja 2016. godine.

Župan
Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Evidencija, ovdje
Pismohrana.

