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Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta

Članak 12. točka 1. 

„Države stranke de osigurati djetetu koje je sposobno oblikovati svoje 
osobno mišljenje, pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim 
pitanjima koja se na njega odnose, i uvažavati to mišljenje u skladu s dobi i 
zrelošdu djeteta.“

Članak 13.točka 1.

„Dijete ima pravo na slobodu izražavanja; to pravo mora, neovisno o 
granicama, uključivati slobodu traženja, primanja i širenja obavijesti i ideja 
svake vrste, usmeno ili pismeno, tiskom ili umjetničkim oblikovanjem ili 
kojim drugim sredstvom prema izboru djeteta.“

Članak 14. točka 1.

„Države stranke de poštivati pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere.“ 
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Nacionalna strategija za prava djece u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Definira 4 strateška cilja (85 operativnih ciljeva i 251 mjera):

1. Unapređivanje sustava i osiguravanje usluga  prilagođenih djeci

2. Eliminacija svih od svih oblika nasilja nad djecom

3. Osiguranje prava djece u ranjivim situacijama

4. Osiguravanje aktivnog sudjelovanja djece u društvu

„U sadašnjem trenutku neki od ključnih (strateških) problema i izazova u 
zaštiti i promicanju prava djece su: 

….Osvješdivanje o mjestu i ulozi djece u društvu te o davanju prioriteta 
pravima djece u odnosu na prava odraslih”
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Ciljevi za aktivno sudjelovanje djece 

1. Podizati razinu znanja djece o pravima djece, postojedim 
strateškim dokumentima na razini Ujedinjenih naroda, 
Vijeda Europe i Europske Unije te različitim preporukama 
međunarodnih tijela

2. Ostvarivati opde načelo prava sudjelovanja djece u 
kreiranju politika i programa za djecu 
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Ciljevi za aktivno sudjelovanje djece 

4. Osigurati pretpostavke za aktivno i svrhovito uključivanje 
djece u donošenje strategija/akcijskih planova za djecu na 
lokalnim razinama i kontinuirano razvijati mehanizme 
sudjelovanja djece u lokalnim zajednicama prema njihovim 
mogudnostima 

5. Promicati pravo djece na sudjelovanje u javnom životu 
lokalne zajednice 
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Što je učinjeno?  
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Dječje gradsko vijede Grada Opatije 
29.3.2001.donesen Statut

Društvo 
naša djeca

O.Š.R.K.

Jeretov

Gradska 
uprava
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Tko je uključen?
djeca uzrasta od 10 do 15 godina 

 djeca IV., V., VI. i VII. razreda

Raspisivanje izbora i izbori
 izbore raspisuje gradonačelnik 45 dana prije održavanja izbora

 u roku od 8 dana od dana objave izbora u školama se organizira  
prezentacija Projekta „Dječje gradsko vijede“

 u roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i 
učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku



GRAD OPATIJA

Raspisivanje izbora i izbori

 liste kandidata objavljuju se na oglasnoj ploči u školi 

 predizborna kampanja počinje tedi dan nakon objave liste kandidata i 
traje do dana koji prethodi danu izbora

 u svakom razrednom odjelu osniva se Izborna komisija koju čine 3 
učenika

 tajnim glasovanjem izabiru se po 2 predstavnika svakog razrednog 
odjela na mandat od 2 godine

 rezultate izbora objavljuje nadležno upravno tijelo Grada u roku od 
72 sata od dana održavanja izbora

 konstituirajudu sjednicu Dječjeg gradskog vijeda saziva gradonačelnik  
u roku od 15 dana od dana objave rezultata izbora
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Izbor dječjeg gradonačelnika

 vijednici Dječjeg gradskog vijeda podnose pisanu 
kandidaturu za funkciju dječjeg gradonačelnika 
ravnatelju škole, u roku od 8 dana od objave rezultata 
izbora

 dječji gradonačelnik bira se na konstituirajudoj
sjednici
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Obveza informiranja o dokumentima u dijelu koji 
se odnose na ostvarivanja prava i potrebe djece

• proračunu Grada Opatije,

• urbanističkim planovima,

• programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne 
skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena 

• planovima i programima uređenja zelenih površina i 
sportsko-rekreacijskih područja
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Obveza informiranja o dokumentima u dijelu koji 
se odnose na ostvarivanja prava i potrebe djece

• planu i programu rada škole,

• planu radova na uređenju objekata i okoliša školskih 
zgrada 

• planu promjena u organizaciji rada škole.
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Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeda

Hode li se postaviti svjetlosna signalizacija i na pješačke 
prijelaze na Novoj cesti, kada de se izgraditi aquapark u Ičidima, 
kako napreduje izgradnja kina, odnosno Kulturno-turističkog 
centra – samo su neka od pitanja »malih« gradskih vijednika 
upudena gradonačelniku Opatije na posljednjoj 4. sjednici 
desetog saziva Dječjeg gradskog vijeda Opatije. 
Gradonačelnik Ivo Dujmid dječjim vijednicima odgovorio je 
kako na pješačke prijelaze na Novoj cesti zasad nede biti 
postavljena nova signalizacija te kako je u planu daljnje 
postavljanje led markera prema Slatini, osim na dijelu ceste na 
kojem se odvija Balinjerada, kako bi se ona i dalje mogla 
nesmetano odvijati. Po pitanju gradnje aquaparka
gradonačelnik je odgovorio da bi i on želio da to krene što 
prije, no kako se još mora riješiti imovinsko-pravna situacija. 
Gradnja KTC-a ide prema planu i do kraja godine bit de 
dovršen, zaključio je Dujmid i pohvalio Dječje Gradsko vijede za 
predani rad. 

Objava s jedne od sjednica Dječjeg gradskog vijeda u Novom 
listu 25.2.2016.

Mali" gradski vijećnici izrešetali 
opatijskog gradonačelnika 
Skate park i bike poligon 

25. veljača 2016 21:29  

Napisao: Marina Kirigin  
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Svečana izjava povodom obilježavanja 25 
godina Konvencije Ujedinjenih naroda – 2014.
Svečano izjavljujemo da je Grad Opatija 
prijatelj djece, grad u kojem djeca i mladi 
ljudi odrastaju sretni, zdravi i sa 
samopouzdanjem te u kojem ih se poštuje 
kao punopravne osobe, grad koji potiče 
suradnju svih subjekata u gradu sa svrhom 
promicanja prava i dobrobiti djece, grad u 
kojem prava i interesi djece zauzimaju 
središnje mjesto u donošenju i provođenju 
politika našeg grada, grad koji izgrađuje 
partnerske odnose između djece i 
odraslih, prepoznavši u opatijskoj djeci 
vrijednog i važnog partnera s kojim u 
suradnji, organizira sadržaje kojima se 
obogaduje život djece u Opatiji te grad u 
kojem se čuje i poštuje dječje mišljenje i 
dječji glas.“. 
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Zaključno
„U Republici Hrvatskoj postoje pozitivna iskustva ostvarivanja 
prava djece na sudjelovanje no to su pojedinačni primjeri 
ovisni o sredini u kojoj se događaju i pojedincima koji potiču 
djecu na sudjelovanje. Vedina pozitivnih primjera je u 
eksperimentalnoj fazi te ne postoji sustavni pristup 
implementaciji prava na sudjelovanje djece u njihov praktični 
svakodnevni život. „

Izvor: Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 
2014. do 2020. godine 
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