
HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-13/17-07/27 
URBROJ: 65-17-02

Zagreb, 29. rujna 2017.

Hs"NP*021-13/17-07/27'65-17-02"Hs

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA 
HRVATSKOGA SABORA

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA 
RADNIH TIJELA

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem 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 29. rujna 2017. godine.

Za svoje predstavnice, koje će u njegovo ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Odbor je odredio Nadu Turinu-Đurić, predsjednicu Odbora i 
Mariju Puh, potpredsjednicu Odbora.

ordan Jandroković
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora z.a 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 Nadu Turina-Đurić, predsjednicu 
Odbora, i Mariju Puh, potpredsjednicu Odbora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA

ada Turiiui-Đurić
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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 33/05) Hrvatski sabor na sjednici 
_________godine 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:

Ivana Romac 
Šonja Borovčak 
Nataša Jelenić Herega 
Diana Topčić-Rosenberg 
Sabina Glasovac

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: 021-13/17-07/23 
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 istekao je 25. 
rujna 2017. godine, stoga je Odbor za obitelj, mlade i sport na svojoj 10. sjednici održanoj 29. 
rujna 2017. godine odlučio Hrvatskome saboru predložiti novi sastav Odbora za Nagradu za 
promicanje prava djeteta za naredno razdoblje u sljedećem sastavu:

Ivana Romac - članica Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata usmjerenih mladima 
Šonja Borovčak - dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske 
Nataša Jelenić Herega - voditeljica programa rada s kazneno prijavljenim mladima 
uključujući povremene uzimatelje droga - eksperimentatore
Diana Topčić-Rosenberg - članica Upravnog odbora ADOPTE - Udruge za podršku 
posvajanju
Sabina Clasovac- saborska zastupnica, profesorica njemačkog i engleskog jezika i 
književnosti
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