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I Z V J E Š Ć E 
 

O  RADU  POVJERENSTVA  ZA  2001. GODINU 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2001. godine, na 
temelju čl. 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske i točke V. Odluke o 
osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u 
ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (Narodne 
novine br.139/97. i 99/2000.), donijela Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i 
tajnice Povjerenstva. Prof.dr.sc. Josipa Bašić imenovana je predsjednicom 
Povjerenstva. Za članove Povjerenstva imenovani su: 
 
- dr. sc. Nino Žganec, Ministarstvo rada i socijalne skrbi 
- mr. sc. Edita Ružić, Ministarstvo prosvjete i športa 
- Josip Strmotić, Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Višnja Kovačević Krapac, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave 
- Danica Kramarić, Ministarstvo zdravstva 
- Sunčica Blažević, Općinsko državno odvjetništvo Zagreb 
- dr. sc. Adinda Dulčić, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži 
- Snježana Oset, Visoki prekršajni sud  
- Marinka Bakula Anđelić, Gradsko poglavarstvo Zagreb 
- prof.dr.sc. Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 
- prof.dr.sc. Josip Janković, Pravni fakultet, Studij socijalnog rada Sveučilište u 

Zagrebu 
Za tajnicu Povjerenstva imenovana je Nataša Jelača. 
 
U navedenom sastavu (drugom po redu od osnutka Povjerenstva, veljača 1998. 
godine) od dana imenovanja, nastavljen je prethodni rad Povjerenstva (četvrta 
godina rada). U odnosu na imenovano Povjerenstvo tjekom 2001.godine došlo je do 
nekih izmjena. Tajnica Nataša Jelača započela je rad tajnice Povjerenstva te je 
nakon kratkog vremena (zbog odlaska s radnog mjesta u Državnom zavodu za 
zaštitu obitelji , materinstva i mladeži) tajničke poslove, gotovo do kraja kalendarske 
godine vodila Maja Sporiš. Zadnju sjednicu Povjerenstva u 2001. godini pripremao je 
uz pomoć Maje Sporiš (nakon odlaska s radnog mjesta u Državnom zavodu) Dražen 
Plasaj koji je preuzeo poslove tajnika po preporuci ravnateljice Državnog zavoda. 
Nina Žganeca zbog njegove prezauzetosti na sjednicama Povjerenstva mijenjala je 
na početku Blanka Žic, a kasnije, te do kraja 2001. godine Josip Sarić. Umjesto 
Adinde Dulčić, osim u samom početku rada u 2001. godini, u rad Povjerenstva se 
uključila Dejana Bouillet, zamjenica ravnateljice.  
Odlukom o osnivanju Povjerenstva (Narodne Novine br.19, od 23. prosinca 1997.) 
kao stručnog i savjetodavnog tijela Vlade RH određene su i zadaće Povjerenstva. 
Poslovnikom Povjerenstva (koji je dopunjen i ponovno prihvaćen u novom sazivu 
2001. godine) određen je i način rada.  
O svom radu i djelovanju, te prijedlozima za poboljšanje uvjeta rada Povjerenstvo je 
dalo Izvješće o svom radu za 1998., 1999. i 2000. godinu. Vlada je pojedinačna 
izvješća prihvatila i donijela odgovarajuće zaključke. 
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Tijekom 2001. godine Povjerenstvo je održalo 8 sjednica u prostorijama Državnog 
zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Kako je Povjerenstvo radilo i u 
radnim skupinama na odvojenim sastancima, u odnosu na prioritetne zadaće 
Povjerenstva (predlaganje i izmjene u zakonskoj regulativi,  organizacija okruglih 
stolova i dr.), radne skupine sastajale su se i u Ministarstvu prosvjete i športa, 
Gradskom poglavarstvu grada Zagreba, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i 
Studiju za socijalni rad. 
 
Glavne odrednice Programa rada Povjerenstva za 2001. godinu, činili su ovi zadaci: 
  
1. Utvrđivanje stanja organiziranosti, osposobljenosti i rada na prevenciji 

poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštiti djece s poremećajima u 
ponašanju,  u odnosu na rasprostranjenost i težinu poremećaja u ponašanju.  

2. Rad na prijedlogu protokola  za statističko praćenje različitih poremećaja u 
ponašanju djece i mladih, te riziku za njihov razvoj, u svim resorima koji se bave 
poremećajima u ponašanju djece i  mladih, odnosno djecom i mladima. 

3. Utvrđivanje stanja zakonske uređenosti prevencije poremećaja u ponašanju djece 
i mladih i zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanju, te predlaganje 
promjena. 

4. Organiziranje više okruglih stolova i savjetovanje na temu ”Lokalna zajednica u 
prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih”. 

5. Tiskanje knjige “Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj 
zajednici”. 

6. Izrada prijedloga Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i 
mladih s poremećajima u ponašanju. 

 
Prema planu realizirano je : 
 
1. Rasprostranjenost i težina poreme ćaja u ponašanju djece i mladih  
 
Radni zadaci navedeni u planu  pod točkama 1. i 2.  bili su dio odgovornosti radne 
skupine za prikupljanje pokazatelja o rasprostranjenosti pojave i obilježjima 
poremećaja u ponašanju djece i mladeži u sastavu: 
 
- Josip Strmotić – voditelj  
- Nino Žganec- zamjenik voditelja  
- Sunčica Blažević 
- Edita Ružić 
- Snježana Oset 
- Danica Kramarić 
 
U tom pravcu prikupljani su podaci od različitih resora koji pojavu poremećaja u 
ponašanju prate na određene načine. Raspravljali smo o mogućem proširenju 
traženja podataka o pojavi poremećaja u ponašanju izvan postojećih statistika. Tom 
prilikom raspravljali smo o operacionalnim definicijama poremećaja u ponašanju koje 
bi omogućile lakše snalaženje među stručnjacima te jednoznačnije određenje 
pojmova prevencije i tretmana. Prikupljeni i analizirani podaci nalaze se u privitku (1) 
ovog Izvješća. 
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Iz izvješća nadležnih tijela o fenomenologiji pojave poremećaja u ponašanju djece i 
maloljetnika u Republici Hrvatskoj, zabilježenoj tijekom 1999. i 2000. godine, 
razvidan je nepovoljan trend budući podaci o njenom broju i kretanju, zabilježenom u 
području zdravstva, socijalne skrbi, školstva, policije i kaznenog pravosuđa, upućuju 
na tendenciju porasta. 
 
Posebno zabrinjavajuće je nastavljanje uzlaznog trenda u činjenju kaznenih djela u 
području zlouporabe opojnih droga od strane maloljetnih osoba, razvidno iz činjenice 
što je od strane tih osoba tijekom 2000. godine zabilježeno počinjenje 1138 takvih 
kaznenih djela, a što je za 46,46% više nego u 1999. godini u kojoj su te osobe 
počinile 777 takvih kaznenih djela. 
 
Unatoč određenim nedorečenostima i manjkavostima u praćenju stanja i obilježja ove 
pojave, prikazano stanje i kretanje mora biti dovoljan poticaj za pronalaženje 
primjerenijeg rada, kako u cilju utvrđenja njene etiologije, praćenja i rješavanja, tako i 
primjerenijih usmjerenja kod izrade prijedloga Nacionalne strategije prevencije 
poremećaja u ponašanju djece i mladih u Republici Hrvatskoj. 
 
Uz navedeno, potrebno je pristupiti i izradi prijedloga programa projekata znanstvenih 
istraživanja onih stanja u društvu koja su rizična za nastanak poremećaja u 
ponašanju djece i mladeži u cilju određenja primjerenijih mjera društvene reakcije i 
stvaranja povoljnijih uvjeta zdravlja, odgoja i razvitka djece i mladeži. 
 
Također potrebno je imati u vidu da se kod donošenja novog Zakona o prekršajima i 
u prekršajnom postupku za maloljetne počinitelje propiše mogućnost primjene 
odgojnih mjera prema uzoru na Zakon o sudovima za mladež, jer se ranom 
intervencijom na rizične čimbenike može uspješnije djelovati na devijantno ponašanje 
maloljetnika dok je još u sferi prekršaja. 
 

Budući je problem poremećaja u ponašanju djece i mladeži moguće djelotvorno i 
primjereno rješavati jedino u multidisciplinarnom pristupu pojavi, potrebno je pristupiti 
izradi Nacionalnog programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladeži, 
kao temeljnog i obvezujućeg dokumenta kojim bi se odredilo područje i način rada 
svakog od nadležnih resora.  
 
Do izrade prijedloga protokola za statističko praćenje različitih poremećaja u 
ponašanju djece i mladih te rizika za njihov razvoj, u svim resorima koji se bave 
djecom i mladima, nije došlo u ovom izvještajnom razdoblju.  
U Izvješću o radu Povjerenstva za 1999. godinu, opširno smo obrazložili potrebu za 
izradom protokola za statističko praćenje i ujednačavanje među sustavima koji to 
inače rade. Da bi se taj veliki posao počeo raditi, nužni su dogovori s više 
ministarstava te označavanje tog posla prioritetnim za neko vremensko razdoblje. 
Povjerenstvo će u 2002. godini stupiti u izravne kontakte s više ministarstava i 
započeti raditi na tom zadatku.   
Unutar ovog zadatka odgovornost je imala i radna skupina za skrb o djeci i mladeži 
koju su činili: 
 
- Antonija Žižak – voditeljica  
- Višnja Kovačević Krapac 
- Danica Kramarić 
- Adinda Dulčić. 
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Radna skupina se sastala i u tom smislu odredila uključivati se u aktivnosti iz plana 
za 2001. godinu te planirala aktivnosti prema 2002. godini i to kako slijedi: 
- «popisivanje» svih postojećih programa zaštite djece i mladih s poremećajima u  
ponašanju 
- temeljem «popisanih» programa izraditi standarde dobre prakse, odnosno dobrog 
programa  
 
 
 
2. Utvrđivanje stanja zakonske ure đenosti ukupnog prostora prevencije  

poreme ćaja u ponašanju djece i mladih i zaštite djece i ml adih s 
poreme ćajima u ponašanju te predlaganje promjena 

 
Na navedenom planu radila je radna skupina Povjerenstva za praćenje zakonskih 
propisa: 
 
- Snježana Oset – voditeljica  
- Sunčica Blažević 
- Josip Strmotić 
- Edita Ružić. 
 
Radna skupina je radila i sastajala se u više navrata razmatrajući zakone koji su bili u 
proceduri izrade ili izmjena. O svom radu povremeno su izvještavali na redovitim 
sjednicama Povjerenstva, te Povjerenstvu podnijeli izvješće koje se nalazi u 
prilogu(2) ovog Izvješća. 
Nažalost moramo konstatirati da u svezi razmatranih zakona (vidi prilog) odnosno 
davanim mišljenjima i prijedlozima u proceduri donošenja istih, povratne informacije 
imamo samo u odnosu na Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je donio 
Hrvatski sabor na sjednici 23. studenog 2001. godine. Nijedan naš prijedlog nije 
prihvaćen. 
Za ostale zakone koje je Povjerenstvo razmatralo i za koje je traženo naše mišljenje 
nemamo povratne informacije u kojoj su fazi procedure donošenja i je li prihvaćen 
neki od naših prijedloga. 
 
 
 
3. Organiziranje više okruglih stolova i savjetovan je na temu “Lokalna 

zajednica u prevenciji poreme ćaja u ponašanju djece i mladih” 
 
Radna skupina Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju, koju su činili: 
 
- Josipa Bašić – voditeljica 
- Josip Janković 
- Edita Ružić 
- Marinka Bakula Anđelić 
 
te drugi članovi Povjerenstva: 
- Josip Strmotić 
- Josip Sarić 
- Snježana Oset 
 
planirala je i realizirala nekoliko aktivnosti: 
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� pripremila , organizirala i održala 4 okrugla stola na temu “Lokalna zajednica u 

prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih - izvorište Nacionalne strategije 
prevencije poremećaja u ponašanju”.  

 
� na temelju naručenih priloga znanstvenika i stručnjaka te  radnih materijala s  
     okruglih stolova pripremila za tisak knjigu “Lokalna zajednica u prevenciji    
     poremećaja u ponašanju djece i mladih – izvorište Nacionalne strategije   
     prevencije poremećaja u ponašanju”.  
 
 
Okrugli stolovi održani su kako slijedi: 
 
1. Dubrovnik  - 15. studenog 2001. godine 
2. Vukovar - 26. studenog 2001. godine 
3. Pula - 7. prosinca 2001. godine 
4. Varaždin - 10. prosinca 2001. godine 
 
Okrugli stolovi organizirani su i održani uz pomoć suorganizatora i koordinatora u 
više županija Republike Hrvatske i to: 
- Policijskom upravom Dubrovačkom (gđa. Marijana Ercegović), 
- Uredom za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Vukovarsko-

srijemske županije (gđa. Heda Vohalsky), 
- Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županjie (gđa. 

Romanita Rojnić, gđa. Sonja Grozić-Živolić), 
- Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Varaždinske i Međimurske 

županije, (gđa. Zvjezdana Fulir, gđa. Đurđica Šalamon). 
 
 
Svaki od okruglih stolova odvijao se po predviđenom programu koji se je  razlikovao 
od županije do županije u broju sudionika, broju plenarnih predavanja, broju pisanih 
priloga, broju prezentiranih referata, te broju izlaganja koja su sadržavala prikaze više 
pisanih priloga, broju radionica, te broju i funkcijama onih (na gradskim ili županijskim 
razinama) koji su te okrugle stolove pozdravljali. Pozdrave s državne razine  uputili 
su Nino Žganec, pomoćnik ministra rada i socijalne skrbi, u Vukovaru te Adinda 
Dulčić, ravnateljica Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, u Puli. 
Radi boljeg uvida u rad okruglih stolova, u privitku vam dostavljamo  Program rada za 
svaki okrugli stol. 
Ono najvažnije i najvrijednije u okruglim stolovima jesu njihovi sudionici. Na svakom 
okruglom stolu to su bili stručni djelatnici iz ovih područja ljudske djelatnosti: 
prosvjeta, zdravstvo, socijalna skrb, policija, pravosuđe, lokalna samouprava, udruge, 
crkva, mediji i drugi. 
Brojke pobrojanih sudionika i aktivnih participanata govore da smo okupili preko 400 
važnih osoba, koje su prije toga upoznavši se i razmjenivši mišljenja i programe koje 
provode u svojim lokalnim zajednicama, postali prepoznatljivi resursi koje je zaista 
moguće percipirati kao nositelje i izvršitelje Nacionalne strategije prevencije 
poremećaja u ponašanju djece i mladih.  
Radni materijali koji su napisani na osnovi njihovih programa i promišljanja o 
prevenciji u lokalnoj zajednici (oko 80 pisanih priloga ukupno, napisanih od 108 
stručnjaka) biti će podvrgnuti prosudbi, te će neki od pisanih priloga predstavljati 
sadržaj dijela knjige koja se nalazi u završnoj fazi uređenja. To će biti druga knjiga na 
temu lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. Zaključci 
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s okruglih stolova biti će također  tiskani u navedenoj knjizi, kao i prijedlozi Vladi 
Republike Hrvatske usmjerenih na poduzimanje odgovarajućih radnji u tom smjeru.  
Povjerenstvo će slijedom vrijednih zaključaka i cijelog posla na Okruglim stolovima 
nastaviti promišljati te utvrđene prijedloge u svezi sa strategijom prevencije u urbanoj 
zajednici uputiti Vladi Republike Hrvatske na razmatranje. 
 
Osnovni cilj Okruglih stolova bio je: 
 
- identificirati činitelje «snage» na lokalnim razinama, 
- identificirati činitelje «slabosti» na lokalnim razinama, 
- identificirati puteve uspostavljanja unutarnjih odgovornosti svakog pojedinog 

sustava i njihovog učinkovitijeg povezivanja s drugim sustavima, 
- identificirati mogućnosti i izbor novih oblika prevencije (npr. započeti rad na nekoj 

specifičnoj «alternativi»-pilot projektu), 
- procjena mogućnosti učinkovitijeg ulaganja u programe prevencije u lokalnoj 

zajednici       
 
 
Očekivani rezultati Okruglih stolova u više (6) županija Republike Hrvatske vidljivi su 
(za sada – do pripreme svih zaključaka i prijedloga za Vladu Republike Hrvatske) u:  
 
- identificiranju kvalitetnih resursa (educirani stručnjaci, uvjeti rada, različiti 

programi) u našim županijama, 
- identificiranje osnovnih «slabosti» vidljivih kroz slabu povezanost među sustavima 

kao i unutar pojedinog sustava, 
- potvrdi našeg opredjeljenja da Nacionalna strategija prevencije poremećaja u 

ponašanju djece i mladih, uz daljnje ulaganje u lokalnu zajednicu koja može biti 
izvorište nacionalne strategije, 

- potrebi promišljanja puteva – kuda i kako dalje   
 
 
Povjerenstvo izražava profesionalno zadovoljstvo nad organizacijom i održavanjem 
okruglih stolova, jer smatra da je mobiliziranje i davanje podrške onima koji nose 
Nacionalnu strategiju zaista najvažnije i najučinkovitije ulaganje. 
Napisana je informacija o održanim okruglim stolovima za časopis «Dijete i društvo».  
Iz objektivnih razloga nije održano predviđeno Savjetovanje kao nastavak i “kruna” 
navedenih okruglih stolova.  
Knjiga “Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih - 
izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju”, do kraja 
izvještajnog razdoblja pripremljena je za izdavanje. Sastoji se od više dijelova. Dva 
su glavna: 
 
1. znanstveno-istraživačko- pregledni prilozi na temu lokalna zajednica i prevencija 

koji nedostaju u ranije izdanoj knjizi, 
 
2. prilozi iz okruglih stolova grupirani po sustavima kojima pripadaju.  
 
Knjiga će imati oko 400 stranica, a njeni urednici su Josipa Bašić i Josip Janković. To 
će biti 3. knjiga u izdanju Povjerenstva. 
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4. Tiskanje knjige “Prevencija poreme ćaja u ponašanju djece i mladih u 
lokalnoj zajednici” 

 
Knjiga “Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici”, kao 
druga knjiga Povjerenstva, tiskana je 2001.godine u 1000 primjeraka, urednici su 
Josip Janković i Josipa Bašić. Knjiga ima ukupno 364 stranice, raspoređene u 6 
poglavlja koja je pisalo ukupno 26 autora, istaknutih znanstvenika i stručnjaka 
 
  
 
5. Izrada prijedloga Nacionalne strategije prevenci je poreme ćaja u ponašanju 

djece i mladih s poreme ćajima u ponašanju 
 
Radnu skupinu za izradu teza po kojima bi se počeo pisati prijedlog Nacionalne 
strategije činili su : 
 
- Josipa Bašić, voditeljica 
- Josip Janković 
- Antonija Žižak. 
 
Početni predložak (u privitku) izradila je Josipa Bašić. Nakon dopuna predloška sa 
strane Josipa Jankovića i Antonije Žižak, te rasprave na dvije sjednice Povjerenstva 
odlučeno je da taj posao treba prebaciti u 2002.godinu.  
 
 
 
6. Drugi stru čni i administrativni poslovi Povjerenstva: 
 
� Povjerenstvo je u 2001.godini financirano iz Državnog proračuna na stavci    
Ministarstva rada i socijalne skrbi i to na poziciji 119789 u iznosu od 417.000.00 kn. 
Izvješće o utrošenim sredstvima dalo je Ministarstvo rada i socijalne skrbi. 
Za 2002. godinu Povjerenstvo se financira iz Državnog proračuna i nalazi se  na 
poziciji Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži – aktivnost 1010 – 
sredstva za Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju u ponašanju djece i mladih  u 
iznosu od 530.335,00 kn. 

 
� Očitovanje na predmet – Izrada Nacionalnog programa zaštite i promicanja  
ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, Vladi Republike Hrvatske – potpredsjednici 
Željki Antunović, dostavljeno je 31. siječnja 2001. godine. 

 
� Članovi Povjerenstva u 2001. godini prisustvovali su ovim stručnim 
skupovima:  
 
- Okrugli stol povodom Dana žena – 8. ožujak 2001., Zagreb, u organizaciji  
   Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži 
 
- Okrugli stol – Međunarodni dan obitelji – 15. svibanj 2001., Trakošćan, u  
   organizaciji Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži     
 
- Okrugli stol «Nasilje nad djecom u obitelji» - preporuke stručnjaka Vladi Republike  
   Hrvatske – 13. i 14. rujan 2001., Zagreb, u organizaciji Vijeća za djecu Republike     
   Hrvatske 
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- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi – 10.  
   travnja  2001., u organizaciji  Ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada    
   Zagreba, 
 
- Skupština zdravlja – 7. travnja 2001., Zagreb, u organizaciji Ureda za zdravstvo,  
   rad i socijalnu skrb grada Zagreba. 
 
- Prostitucija na području grada Zagreba – 14. studenog 2001. godine u organizaciji  
   Ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba 
 
 
� Suradnja s Vijećem za djecu Republike Hrvatske 
 
Na  sastanku radne grupe za reviziju Nacionalnog programa djelovanja za djecu u 
RH od 19. rujna 2001.godine definiran je plan rada za reviziju Nacionalnog programa 
djelovanja za djecu. Na istom sastanku odlučeno je da će revidirani tekst izraditi 
pojedine podskupine po područjima koja su istaknuta u sadašnjem tekstu 
Nacionalnog programa uz još neke dodatke. Tada su definirane podskupine te 
imenovani voditelji stručnih radnih grupa. Za područje poremećaja u ponašanju 
imenovana je voditeljica stručne radne grupe – Prof.dr.sc. Josipa Bašić ispred 
Povjerenstva. Povjerenstvu Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i 
mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju odnosno voditeljici ostavljeno je 
da izabere članove radne grupe i o tome izvijesti Vijeće za djecu. 
 
 
 
 
Dana 24. listopada održan je konstituirajući sastanak radne grupe u koju su ušli: 
 
-     Josipa Bašić, voditeljica i koordinatorica 
- Josip Strmotić 
- Višnja Kovačević- Krapac 
- Edita Ružić 
- Josip Sarić 
- Nivex Koller-Trbović. 
 
Radna grupa izradila je  prijedlog  teksta (21 stranica bez proreda) revizije 
Nacionalnog programa djelovanja za djecu  koji se  prema dogovoru odnosio na 
stanje danas-situacijsku analizu pokazatelja stanja, kretanja, i obilježja poremećaja u 
ponašanju djece i mladeži i pokazatelja o njihovoj skrbi te prijedloge prioritetnih 
programa djelovanja do 2005. godine u području – djeca s poremećajima u 
ponašanju. Materijal je prema dogovoru dostavljen do 10. prosinca Vijeću za djecu 
RH. 19. prosinca 2001. godine od 9.30 – 17.30 sati u Klubu književnika  održan je 
sastanak svih radnih grupa na kojima se iscrpno promotrio svaki tekst te određivali 
prioriteti. 
Dogovori koji su tada uslijedili, za navedenu radnu grupu, znače daljnje promišljanje 
prioriteta i njihov obrazloženi prijedlog, prethodno prodiskutiran na fokus grupama 
korisnika i nositelja tih prioriteta. 
Držimo da je ovo vrlo važan zadatak  na kojemu se  povezuju i zajedno promišljaju te 
koordiniraju poslovi koji i jednom i drugom i Vijeću za djecu i Povjerenstvu jesu 
neizbježni. 
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� Suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa 
 
Nakon sjednice Vlade od 10. svibnja 2001. godine, posredstvom Ministarstva 
prosvjete i športa, Povjerenstvo se putem svog člana prof.dr.sc. Josipe Bašić 
pridružilo promišljanju mjera za povećanje sigurnosti u hrvatskim školama. 
Održana su tri sastanka Međuresorskog tima koji je konstituiran 25.6.2001. godine. 
Prof.dr.sc. Josipa Bašić za planiranu procjenu sigurnosti u školama predložila je, 
konstruirala ih i preuzela tri upitnika namijenjena procjeni i izradi profila škola, profila 
razrednih odjela te upitnik o ponašanju učenika.  
Povjerenstvo, odnosno njegova predsjednica i članica Međuresorskog tima preuzela 
je izraditi analizu ispitane sigurnosti u hrvatskim školama. Kako podaci još nisu u 
potpunosti prikupljeni, ali i zbog nekih nepravilnosti i nedostataka, statistička obrada i 
analiza još nisu napravljene. Očekuje se sastanak na kojem će se riješiti nastali 
problemi i omogućiti daljnji rad.  
 
 
  
� Na 8. sjednici Povjerenstva održanoj 17. prosinca 2001. godine Predsjednica 
Povjerenstva je podnijela ostavku  koja je u pismenom obliku 21. prosinca 2001. 
godine dostavljena  Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu rada i socijalne skrbi te 
Državnom zavodu za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. 
 
 
 
7. Plan aktivnosti za 2002.godinu 
 
Za 2002. godinu osnovu plana aktivnosti činit će ovi zadaci: 

 
 
1. Utvrđivanje rasprostranjenosti pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih te  
    njihovih obilježja 
 
2. Utvrđivanje stanja zakonske uređenosti ukupnog prostora prevencije  
    poremećaja u ponašanju djece i mladih i zaštite djece i mladih s poremećajima u     
    ponašanju te predlaganje promjena 
 
3. Nastaviti posao promišljanja učinkovitije strategije prevencije poremećaja u  
    ponašanju djece i mladih na području prosvjete: Škola i prevencija poremećaja u  
    ponašanju djece i mladih   
 
4. Popisivanje svih postojećih programa tretmana djece i mladih s poremećajima u  
    ponašanju te izrada standarda dobre prakse i dobrog programa. 
 
5. Pisanje prijedloga Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece  
    i mladih i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju  
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8.  Prijedlozi za poboljšanje rada Povjerenstva 
 
Nakon četiri godine djelovanja Povjerenstva smatramo važnim istaknuti potrebu za: 
 
- kvalitetnijom komunikacijom s dužnosnicima Vlade Republike Hrvatske 
- kvalitetnijim vođenjem i administrativnom podrškom u Državnom zavodu za 

zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (problem tajnika i prostora) 
- osnivanjem koordinacije više tijela, povjerenstava, komisija, vijeća i sl. kako bi se 

zajedno dogovarali, postavljali prioritete te zajedno odgovorili danom nam zadatku 
 
9.  Zaklju čak 
 
Svoj rad u četvrtoj  godini, drugom sazivu članova Povjerenstva, smatramo 
kvalitetnim, vrlo vrijednim i važnim za rad Povjerenstva te prevenciju i zaštitu djece i 
mladih s poremećajima u ponašanju. Prijedlozi koji će slijedom održanih okruglih 
stolova proizaći  značiti će  korak  dalje u postavljanju učinkovite prevencije 
poremećaja u ponašanju djece i mladih  u Republici Hrvatskoj.    
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Izvješće o radu Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i 
zaštitu djece s poremećajima u ponašanju za 2001. godinu 
 

(četvrta godina rada) 
SAŽETAK: 
 
U 2001. godini Povjerenstvo je održalo 8. sjednica, te radilo u radnim skupinama po 
pojedinim radnim zadacima.  
U odnosu na plan aktivnosti za 2001. Godinu Povjerenstvo je izvršilo slijedeće: 
1. Utvrdilo rasprostranjenost pojave i obilježja poremećaja u ponašanju djece i 

mladih u Republici Hrvatskoj. Raspravljalo o potrebi unapređenja rada na tom 
planu – odnosno izradi novih protokola praćenja pojave, naročito prema nekim 
ministarstvima koji to do sada ne vode na adekvatan način, te upotrebu tih 
pokazatelja za ulaganje u prevenciju i tretman djece i mladih.  

2. Pratilo zakonske propise, davalo stručna mišljenja i prijedloge za promjenu i 
donošenje zakonskih, provedbenih i drugih propisa: 
Na navedenom planu radila je radna skupina Povjerenstva za praćenje zakonskih  
propisa: 

 
- Snježana Oset – voditeljica  
- Sunčica Blažević 
- Josip Strmotić 
- Edita Ružić. 
 

Radna skupina je radila i sastajala se u više navrata razmatrajući zakone koji su 
bili u proceduri izrade ili izmjena. O svom radu povremeno su izvještavali na 
redovitim sjednicama Povjerenstva, te Povjerenstvu podnijeli izvješće koje se 
nalazi u prilogu(2) ovog Izvješća. 
Nažalost moramo konstatirati da u svezi razmatranih zakona (vidi prilog) odnosno 
davanim mišljenjima i prijedlozima u proceduri donošenja istih, povratne 
informacije imamo samo u odnosu na Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih 
droga koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. studenog 2001. godine. Nijedan 
naš prijedlog nije prihvaćen. 
Za ostale zakone koje je Povjerenstvo razmatralo i za koje je traženo naše 
mišljenje nemamo povratne informacije u kojoj su fazi procedure donošenja i je li 
prihvaćen neki od naših prijedloga. 

 
3. Pratilo i poticalo preventivne aktivnosti na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini: 

- održalo 4 okrugla stola na temu Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u 
ponašanju djece i mladih - Izvorište nacionalne strategije prevencije 
poremećaja u ponašanju : 

u  Dubrovniku - 15.11.2001. 
    Vukovaru    -  26.11.2001. 
    Puli              - 7.12.2001. 
    Varaždinu    - 10.12.2001.  

 
4. Tiskalo knjigu “Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj 

zajednici” – 1000 primjeraka 
5. Tiskalo novo izdanje knjige “Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u 

ponašanju djece i mladih” – novih 500 primjeraka 
6. Izradilo teze za Nacionalnu strategiju za prevenciju poremećaja u ponašanju 

djece i mladih 
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7. Surađivalo s Vijećem za djecu 
1) sudjelovanjem na Okruglom stolu Zlostavljanje i zanemarivanje djece 13. i 14. 

9. 2001. 
2) Konstituiranje radne grupe za izradu revizije Nacionalnog programa djelovanja 

za djecu RH do 2005. godine, koja je izradila početni tekst koji je diskutiran na 
sastanku svih radnih skupina 19.12.2001. 

8. Surađivalo s Ministarstvom prosvjete i športa kroz članostvo u Međuresorskom 
timu za realizaciju Programa mjera za sigurnost u školama. 

9. Članovi Povjerenstva prisustvovali su na više stručnih skupova iz domene rada 
Povjerenstva 

 
 
Plan aktivnosti za 2002. godinu. 
Za 2002. godinu osnovu plana aktivnosti činit će ovi zadaci: 

 
 
1. Utvrđivanje rasprostranjenosti pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih te  
    njihovih obilježja 
 
2. Utvrđivanje stanja zakonske uređenosti ukupnog prostora prevencije  
    poremećaja u ponašanju djece i mladih i zaštite djece i mladih s poremećajima u     
    ponašanju te predlaganje promjena 
 
3. Nastaviti posao promišljanja učinkovitije strategije prevencije poremećaja u  
    ponašanju djece i mladih na području prosvjete: Škola i prevencija poremećaja u  
    ponašanju djece i mladih   
 
4. Popisivanje svih postojećih programa tretmana djece i mladih s poremećajima u  
    ponašanju te izrada standarda dobre prakse i dobrog programa. 
 
5. Pisanje prijedloga Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece  
    i mladih i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju  
 

 


