
 
 

Prijedlog 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 

 
 
 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 

Predmet: Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta 
(predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport u Hrvatskome saboru) - mišljenje 
Vlade  

 
Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-13/15-07/28, urbroja: 65-15-03, od 8. 

srpnja 2015. godine  
 
 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke o osnivanju Odbora za 
Nagradu za promicanje prava djeteta (predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport u 
Hrvatskome saboru), daje sljedeće 

 
M I Š L J E N J E 

 
  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da donese Odluku o 
osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta, u tekstu koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnio Odbor za obitelj, mlade i sport u Hrvatskome saboru, aktom od 1. 
srpnja 2015. godine, uz napomenu da se u pravnom temelju za donošenje predložene odluke 
navede ispravni broj Narodnih novina u kojemu je objavljen Zakon o izmjenama Zakona o 
Nagradi za promicanje prava djeteta, odnosno da se broj: "3/05" zamijeni brojem: "33/05". 
 

  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Milanku Opačić, 
potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu socijalne politike i mladih, Maju 
Sporiš, zamjenicu ministrice socijalne politike i mladih, te Hrvoja Sadarića, pomoćnika 
ministrice socijalne politike i mladih.  
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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KLASA: 021-13/15-07/28 
URBROJ: 65-15-03 

Zagreb, 8. srpnja 2015. (?</ 

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, Prijedlog odluke o osnivanju Odbora 
za Nagradu za promicanje prava djeteta, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, 
sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta 
("Narodne novine", broj 96/03 i 33/05), dostavio Odbor za obitelj, mlade i sport, 
aktom od 1. srpnja 2015. godine. 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za obitelj, mlade i sport 

Klasa: 004-01/15-01/01 
Ur.broj: 6521-11-15-oT-

Zagreb, 01. srpnja 2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta 

Na temelju odredbi članka 44. stavka 2., članka 87. i članka 161. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora (Narodne novine br. 81/13), te članka 6. stavka 2. Zakona o Nagradi za promicanje 
prava djeteta (Narodne novine br. 96/03 i 33/05), Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga 
sabora podnosi Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta. 

Za svoje predstavnike koji će u ime Odbora za obitelj, mlade i sport sudjelovati u radu 
Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela Odbor je odredio Darka Milinovića, predsjednika 
Odbora, i Tatjanu Šimac Bonačić, potpredsjednicu Odbora. 

S poštovanjem, 

PREDSJEDNIK ODBORA 

mr. Darko/Mllinović, dr.med. 

v/ 



Prijedlog 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 1. Zakona o Nagradi za 
promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 96/03 i 3/05) Hrvatski sabor na sjednici 

, donio je 

ODLUKU 

O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA 

I. 

Ovom Odlukom osniva se Odbor za Nagradu za promicanje prava djeteta (u daljnjem tekstu: 
Odbor), koja se dodjeljuje za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. 

II. 

U Odbor se imenuju: 

mr. Dunja Špoljar 
dr.sc. Ivan Simović 
Ivanka Roksandić, prof, 
prof.dr.sc. Mario Vinković 

- Vlasta Medar 

III. 

Odbor se osniva na vrijeme od dvije godine. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama" 

Klasa: 004-01/15-01/01 
Zagreb, 



OBRAZLOŽENJE 

Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 96/03 i 33/05) (u 
daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da Republika Hrvatska dodjeljuje Nagradu za 
promicanje prava djeteta za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece (u 
daljnjem tekstu: Nagrada). 

Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo, te kao godišnja nagrada. Svake se godine 
može dodijeliti jedna Nagrada za životno djelo i do tri godišnje Nagrade, a dodjeljuje se u 
obliku posebnog priznanja i u novcu. 

Nagrada se svake godine dodjeljuje 20. studenoga, kao sjećanje na dan prihvaćanja 
Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda. 

Odredbom članka 6. Zakona, propisano je da Nagradu dodjeljuje Odbor za Nagradu za 
promicanje prava djeteta, kojega imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine. Odbor 
čini pet osoba, poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanima uz prava djeteta, a 
Hrvatskom saboru predlaže ih matično radno tijelo, odnosno Odbor za obitelj, mlade i sport. 

Mandat dosadašnjih članova Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta ističe 08. 
studenoga 2013. godine, stoga je Odbor za obitelj, mlade i sport, na inicijativu Ministarstva 
socijalne politike i mladih odlučio Hrvatskom saboru predložiti sastav Odbora za Nagradu za 
promicanje prava djeteta za naredno razdoblje u sljedećem sastavu: 

mr. Dunja Špoljar; saborska zastupnica, učiteljica 
dr.sc. Ivan Simović, viši asistent na Katedri za obiteljsko pravo PFZG, doktorirao na 
temu prava djece 
Ivanka Roksandić, prof., nositeljica odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ante 
Starčevića za doprinos u odgoju i obrazovanju 
prof.dr.sc. Mario Vinković. izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku, 
autor knjige Dječji rad u međunarodnom, europskom i poredbenom radnom pravu 
Vlasta Medar, jedna od bivših SOS mama iz Dječjeg sela Lekenik, tijekom svog rada 
u SOS selu odgojila 19 djece, te za svoj rad primala nagrade i priznanja 
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