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O ulaganjima u djecu iz ekon. perspektive

• su općenito ulaganja u djecu a posebice ulaganja u 
programe ranog razvoja djece su vrlo isplative investicije.

• Naime, veza je jasna ‒ današnj djeca sutrašnji su odrasli ljudi, 
nositelji ekonomskog i društvenog razvoja

• Ono što se učini s ulaganjima u razvoj djece u dijetinsjtvu
odražava se poslije u životu u odrasloj dobi, ali isto tako i ono 
što se propusti učiniti u djetinjstvu u smislu ulaganja nažalost 
odražava se na život u odrasloj dobi

• Posebice spomenuto vrijedi za djecu koja dolaze iz raznih 
ekonomski i socijalno depriviranih uvjeta/okolina

Današnji istraživači iz raznih disciplina (psihologije, ekonomije, 
socijalnih djelatnosti) suglasni su da:



O ulaganjima u djecu iz ekon. perspektive

• Što su uvjeti zdravstveni, ekonomski, psihološki, emocionalni, 
socijalni u prvim godinama života djeteta bolji, povećava se 
vjerojatnost optimizacije uvjeta za sveukupni razvoj 
djeteta

• a to je onda osnovica za bolje školske i ekonomske rezultate
tijekom života (Heckman, 1999.) ali nažalost veza vrijedi i u
suprotnom smjeru.



• Iako je ulaganje u rani razvoj djece visoko isplativa

investicija za svu djecu (prema Rolnick i Grunewald, 2007.),

to posebice vrijedi za ulaganje u programe ranog razvoja

djece koja dolaze iz rizičnih skupina:

• djece iz obitelji koje se nalaze u riziku od siromaštva,

• djece iz obitelji roditelja s niskim obrazovanjem

• djeca s poteškoćama u razvoju

• zanemarivane djece, djece iz obitelji gdje su roditelji

ovisnici

• i djece iz jednoroditeljskih obitelji (Heckman i Masterov,

2004.).

O ulaganjima u djecu iz ekon. perspektive



• Empirijska potvrda da ulaganja u rani razvoj djece
spadaju u visoko isplative investicije, pojavljuje se u radu
(Grunewald i Rolnick, 2003.) koji zaključuje da potencijalni
prinos fokusiranih programa ranog razvoja djece za djecu
koja dolaze iz socijalno rizičnog okruženja nosi 7% ‒ 16%
godišnjeg prinosa.

• Ovi su rezultati temeljeni na longitudinalnim studijama i
cost-benefit analizama programa ranog razvoja djece
provođenih u Americi i to programa: Perry Preschool
Program, Chicago Child–Parent Centers i dr.

O ulaganjima u djecu iz ekon. perspektive



gospodarstvo ‒ kratkoročno omogućavanje viših stopa 

participacije žena na tržištu rada i u zaposlenosti, na 

duži rok u vidu boljeg ljudskog kapitala radne snage u 

budućnosti

obrazovanje ‒vidljiv je pozitivan utjecaj participacije u 

ranim programima razvoja na bolju pripremljenost, 

integraciju i uspjehe u školi, te rjeđe ponavljanje 

razreda i ispadanje iz obrazovanja

socijalna skrb i kriminalitet ‒rezultati pokazuju da 

uključenost u kvalitetne rane programe razvoja za djecu 

ima kasnije učinke u nižim stopama kriminaliteta, ali i 

većoj samostalnosti te manjem stupnju „ovisnosti“ o 

sustavima socijalne skrbi i socijalne pomoći.

Koristi za društvo i državu od ulaganja u djecu:



Koristi od programa ranog razvoja djece ustanovljene u

longitudinalnim studijama u Americi koje su dugoročno

pratile djecu koja su sudjelovala u programima ranog

razvoja (do njihovih četrdesetih godina života) i njihovih

„dvojnika“ pokazalo je da su, za razliku od “dvojnika”

sudionici programa ranog razvoja:

Koristi za društvo i državu od ulaganja u djecu:



• imali višu razinu znanja u području verbalnog 
izražavanja, matematičke pismenosti i općenito 
intelektualnog razvoja
• imali bolji uspjeh u školi, s manje učestalim 
ponavljanjem razreda i višim postotkom završavanja
• -imali višu stopu zaposlenosti i bolju zaradu
• -imali bolju zdravstvenu situaciju
• -imali manju razinu ovisnosti o sustavima državnih 
socijalnih programa i pomoći
• -nižu stopu kriminaliteta
• -pozitivno doprinosili, promatrano u dužem roku, 
povećanju prihoda i smanjenju rashoda državnog 
proračuna.

Koristi za društvo i državu od ulaganja u djecu:



• Istraživanja su također ustanovila (Heckman i

Masterov, 2004.) da su djeca koja dolaze iz stabilnih i

funkcionalnih obitelji srednjih i viših socijalnih slojeva u

pravilu emocionalno, socijalno i kognitivno pripremljenija

za školu od djece koja dolaze iz obitelji koje su izložene

siromaštvu i socijalno depriviranog okruženja.

• Isto istraživanje pokazuje da - kada se raspravlja o

ljudskom kapitalu i njegovu formiranju, često se

prenaglašava uloga formalnog sektora kao što su škole,

visoka učilišta i sveučilišta, a zanemaruju neformalni

sektor kao što je obitelj.

Obiteljsko okruženje i neformalni sektor



• Upravo su obitelj i obiteljsko okruženje ključni u ranoj 

fazi predškolskog razvoja za dječji emocionalni, kognitivni 

i socijalni razvoj, a koji je onda osnovica za daljnji razvoj u 

školi. 

• Iz tog se razloga naglašava važnost programa potpore 

namijenjenih obiteljima i djeci koja dolaze iz socijalno 

depriviranog okruženja (u skladu sa načelom jednakih 

mogućnosti i izjednačavanja šansi)

Obiteljsko okruženje i neformalni sektor



• Ulaganja u programe ranog razvoja djece na žalost 
još uvijek nisu dobro statistički pokrivena pa su podaci o 
ulaganjima u programe ranog razvoja djece oskudna 
čak i u razvijenim zemljama, 

• zato se u nastavku prikazuju dostupni agregatni 
podaci o  ulaganjima u djecu u europskim zemljama u 
okviru redovitih programa koristeći se pri tom dostupnim 
podacima Eurostata i za Hrvatsku podacima MFINa i 
DZSa, te određenih istraživanja.

Ulaganja u djecu i obitelj u EU  i Hrvatskoj



Izdvajanja za funkciju obitelj/djeca u zemljama 

EU-a i Hrvatskoj u 2010. godini % BDPa
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Izdvajanja za funkciju obitelj djeca u EU zemljama 

2014. godine (ESSPROSS) % BDPa
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Izdvajanja za djecu/obitelj 2014. godine u 

Hrvatskoj

 

Vrsta izdatka  

 

MLRD 

HR Kuna 

 

% BDP 

Rodiljne i roditeljske naknade 2,0 

 

0,6 

Dječji doplaci  

 

1,6 0,5 

Financiranje predškolskog odgoja ‒vrtići 2,0 0,6 

Općine      

 

 

Gradovi  

 

 

Ukupno  

240 mil 

kuna 

 

1.760 

mil.kuna 

 

5,7 

 

 

 

 

 

          

        1,7 

 

 

Podatak DZSa za 2014 je 6,3 mlrd kuna kao i za 2016 godinu što je bilo 1,8% BDPa sa uključenim lokalnim 
naknadama 

(projekt Sinergijski socijalni sustav) + oko 300 mil. kuna za određene 
naknade za predškolsku i školsku djecu sa lokalnih razina (projekt 
Sinergijski socijalni sustav) +nakn. za novorđenče oko 130 mil kuna



Unapređenja ulaganja u mandatu ove Vlade

-Povećanje ulaganja za dječji doplatak –
uvođenjem dodatnog razreda koji će obuhvatiti 
obitelji s nižim srednjim dohotkom oko 150.000 
djece ( cenzus pomaknut sa 1663 na 2328 kuna) 
200 kuna doplatka po djetetu

- Povećanje roditeljskih naknada za drugi 6 
mjeseci za zaposlene majke sa 2600 kuna na oko 
4000 kuna te za nezaposlene majke sa 1663 kune 
na 2328 kuna. 
- Određena poboljšanja i ulaganja sa centralne 
razine u sustav predškolskog odgoja 
- Tako da bi ove prethodne brojke za 2017 i 2018 
mogle biti nešto veće.



• Kako je prikazano, Republika Hrvatska svojim izdvajanjima za

financiranje programa namijenjenih obiteljskoj i dječjoj dobrobiti

zaostaje za prosjekom europskih zemalja

• Na ulaganja u djecu u Hrvatskoj još uvijek ne gleda kao na

investicije s visokim stopama povrata nego više kao na običnu

potrošnju iako ovdje vidimo određene promijene u pozitivnom

smjeru ali nedovoljno snažne

• Prezentirani rezultati sugeriraju da su ulaganja u djecu i

optimalizacija uvjeta njihova razvoja važna iz individualne ali i iz

društvene perspektive.

Zaključak



• iz individualne perspektive u suglasju je općenito s
tendencijom promicanja ljudskih prava te posebice prava
djece i dječje dobrobiti

• Istraživanja su ustanovila da je uključivanje djece u
programe ranog razvoja i ulaganja u djecu korisno za svu
djecu, a posebice za onu koja dolaze iz obitelji koje su
izložene siromaštvu i drugim oblicima socijalne
deprivacije

• jer upravo njima programi ranog razvoja mogu bitno
pomoći da se njihovi „zaostaci“smanje do polaska u školu i
da se tako djeluje na ujednačavanje životnih šansi.

Zaključak



• Uz sve navedeno, u Hrvatskoj povećanje ulaganja općenito u

programe namijenjene obitelji i dječjoj dobrobiti postaje

imperativ i zbog ozbiljnog demografskog deficita

• Važno bi bilo da nositelji ekonomske i socijalne politike na

financiranje programa namijenjenih promicanju dječje dobrobiti i

obitelji čim prije počnu gledati kao na visoko isplative investicije

• Posebice bi naglasio važnost unaprjeđenja programa

ranog razvoja i rehabilitacije djece s poteškoćama u

razvoju, što je još uvijek 2018 prilično nerazvijen ‘sustav’ te

ulaganja i kreiranja specijalnih programa intervencije za

djecu iz socijalno depriviranih uvjeta za djecu koja

odrastaju u siromaštvu ..

Zaključak



PREPORUKE
ODBORA UN-a ZA PRAVADJETETA  

O DJEČJEMPRORAČUNU

Savjetovanje

“Važnostulaganjalokalnihi regionalnihzajednicazadjecu”

Samobor, 17 . rujna 2018 .



Uvod

Republika Hrvatska kao potpisnica Konvencijeo  

pravima djece u obvezi je periodično podnositi  

izvješće Odboru UN-a za prava djeteta o  

provedbi Konvencije te postupanju prema  

preporukama Odbora kao tijela zaduženog za  

utvrđivanje ostvarenog napretka država  

stranaka.



Uvod

Od osnutka samostalnog Pravobranitelja za  

djecu, razmatrana su dva periodična izvješća  

(Prvo i drugo kombinirano Izvješće u 2004. i  

Treće i četvrto kombinirano izvješće u 2014.) I  

jedno i drugo izvješće sadrže preporuke o  

raspodjeli sredstava i važnosti potpune  

provedbe članka 4. Konvencije opravima djeteta



Konvencija opravima djeteta (čl.4.)

(...)«Države stranke će poduzeti sve odgovarajuće zakonodavne,

upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u ovoj

Konvenciji.

Glede gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava, države stranke

poduzet će takve mjere u što širem opsegu svojih raspoloživih

sredstava i, kad je potrebno, u sklopu međunarodne

suradnje» (...).



Preporuke Odbora UN-a iz 2004. o  

raspodjeli sredstava

Odbor zabrinjava nedostatak zasebnih podataka

o sredstvima namijenjenim djeci na nacionalnoj

i lokalnoj razini.



Preporuke Odbora UN-a iz 2004. o  

raspodjeli sredstava

Odbor preporučuje da država članica obrati  

posebnu pažnju na potpunu provedbu članka 4.  
Konvencije o pravima djeteta ,



Preporuke Odbora UN-a iz 2004. o  

raspodjeli sredstava

1.. dajući prioritet dodjeli sredstava iz državne  

blagajne za osiguravanje provedbe ekonomskih,  

društvenih i kulturnih prava djece, a posebice  

one koja potječu iz siromašnih skupina društvaili  

pripadaju nekoj etničkoj manjini, u «najvećoj  

mogućoj razini…raspoloživih sredstava»;



Preporuke Odbora UN-a iz 2004. o  

raspodjeli sredstava

2. određujući iznos i dio proračuna državne i  

lokalne vlasti koji se troši na djecu u javnim i  

privatnim sektorima, kao i u sektoru nevladinih  

organizacija, u svrhe procjene utjecaja i učinka  

takvih izdataka, kao i troškova, pristupačnosti,  

kvalitete i učinkovitosti usluga za djecu uraznim  

sektorima.»



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

Iako pozdravlja tijekom dijaloga iskazanu uvjerenost države  

stranke kako je u doba financijskih i proračunskih  

ograničenja potrebno učiniti napore za održanjemsocijalnih  

ulaganja za djecu i njihove socijalne zaštite, Odbor izražava  

svoju zabrinutost zbog negativnih učinaka mjera štednjena  

javnu potrošnju, što utječe na naknade i usluge koje se  

pružaju obiteljima s djecom, osobito Romima, kao i zbog  

visoke razinekorupcije.



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

Odbor ponavlja svoju zabrinutost zbog  

nedostatka raščlanjenih podataka u vezi s  

dodijeljenim sredstvima za djecu nanacionalnoj  

i lokalnoj razini.



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

Odbor potiče državu strankuda:

(a) provede sveobuhvatnu procjenu financijskih  

potreba za djecu i izdvoji odgovarajuća proračunska  

sredstva u skladu s člankom 4 Konvencije o pravima  

djeteta te osobito da poveća sredstva koja se  

dodjeljuju organizacijama civilnog društva, i pristupi  

rješavanju nejednakosti na temelju pokazatelja kojise  

odnose na dječjaprava;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

b) koristi pristup prema modelu prava djeteta  

pri planiranju državnog proračuna s jasnim  

izdvajanjima za djecu u relevantnim sektorimai  

agencijama te također s pojedinačnim  

pokazateljima i sustavomnadgledanja;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

c) uspostavi mehanizme za praćenje iprocjenu  

djelotvornosti, prikladnosti i pravičnosti  

raspodjele izdvojenih sredstava za provedbu  

Konvencije;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

(d) definira strateške izvore sredstavaza djecu u  

nepovoljnim i ranjivim uvjetima, kojoj mogu biti  

potrebne poticajne socijalne mjere te daosigura  

zaštićenost tih izvora sredstava čak i u uvjetima  

ekonomske krize, elementarnih nepogoda i  

kriznih situacija;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

(e) pruži procjene utjecaja mjera štednje na  

dječja prava u područjima koja mogubiti izravno  

ili neizravno povezana s dječjimpravima;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

(f) poduzme sve potrebne mjere kakobi  

spriječila korupciju i borila se protivnje;



Preporuke Odbora UN-a iz 2014. o  

raspodjeli sredstava

dostavi raščlanjene podatke o udjelu državnog

proračuna koji je dodijeljen za provedbu prava

djeteta na nacionalnoj i lokalnojrazini.



Nacionalna strategija za prava djeceu

RH za razdoblje od 2014. do 2020.

(…) Osigurati dostatna financijska sredstva za  

ostvarivanje prava djece u vrijemegospodarske  

recesije



Nacionalna strategija za prava djeceu

RH za razdoblje od 2014. do 2020.

Mjere:

1 . Uspostaviti tzv. “dječji proračun” kako bi se  

moglo sustavno pratiti ulaganje u djecu i  

programe za djecu te učinak financijskih  

ograničenja na život i ostvarivanje pravadjece



Nacionalna strategija za prava djeceu

RH za razdoblje od 2014. do 2020.

2 .  Definirati koje usluge u svakom od sustava  

trebaju dobiti sva djeca (korisnici), a štotrebaju  

dobiti određene skupine djece u ranjivim  

situacijama i njihoveobitelji



Zaključno

Ured pravobranitelja za djecu od 2006.  

kontinuirano prati realizaciju ovihpreporuka.

2006. godine Ured pravobranitelja za djecu je  

uputio inicijativu Hrvatskom saboru, a 2009.  

godine i preporukuVladi Republike Hrvatske za  

uvođenje «dječjeg proračuna», sukladno  

preporukama Odbora UN-a za prava djeteta iz  

2004.



Zaključno

Preporučili smo poduzimanje aktivnosti kakobi  

u Državnom proračunu i proračunu jedinica  

lokalne i područne (regionalne) samouprave  

korisnici proračuna zasebno alocirali podatkeo  

sredstvima namijenjenimdjeci.



Zaključno

2009. gospodarska kriza je uveliko dovela do  

rezova u financiranju prethodno dostignutih  

prava djece primjerice na udžbenike, na prijevoz  

učenika te smještaj u učeničkedomove



Zaključno

Preporuke Odbora iz 2014. potvrdile su važnost  

provedbe preporuka iz 2004., ali i inicijativa i  

preporuka Ureda, te dodatno pojačale nužnost  

posvećivanja pažnje raspodjeli sredstava za  

djecu.



Zaključno

Tek krajem 2016. ideja«dječjeg proračuna» postaje  

izvediva. Prekretnica je bilo donošenje Općeg  

komentara broj 19, ponovno senzibiliziranje stručne  

javnosti od strane Ureda pravobranitelja o «dječjem  

proračunu», prevođenje Općeg komentara te  

politička volja stručnjaka Ministarstva financija -

Državne riznice i Ministarstva demografije i obitelji o  

uvođenju «dječjegproračuna».



Zaključno

Izradjen je priručnik, aplikacija te diseminiran  

prijevod Općeg komentara svim  

proračunskim korisnicima i korisnicima  

proračuna jedinica lokalne i područne  

samouprave, radi boljeg upoznavanja s tim  

dokumentom



Zaključno

A i ovo Savjetovanje i uključenost stručne  

javnosti i civilnog društva možda pridonese  

iskoraku prema nečemu što će biti primjer dobre  

prakse za ostale članice Europske unije i ENOC-

a.



Zaključno

Preporučam Opći komentar broj 19.Odbora  

UN-a o pravima djeteta o provedbi članka 4.  

Konvencije o pravima djeteta i dalje  

diseminirati i s njime upoznavati stručnu  

javnost, a po mojem mišljenju posebno  

senzibilizirati ekonomske stručnjake u  

poduhvatu «dječjiproračun».
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rujan 2018.

IZRADA  

DJEČJEG PRORAČUNA

Ministarstvo financija



Ministarstvo financija

UVOD

 Na razini Republike Hrvatske ne postoji tvz. „dječji proračun“
gdje bi na jednome mjestu bila prikazana sredstva koja su
osigurana za ostvarivanje prava djeteta.

 Slijedom navedenoga, Ministarstvo financija izradilo je „Dječji
proračun - metodološki priručnik“ kako bi se korisnicima
državnog proračuna pojednostavila izrada dječjeg proračuna,
odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna
uzimajući u obzir "Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju
sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava".

Metodološki priručnik nalazi se na internetskoj stranici
Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/djecji-proracun

http://www.mfin.hr/hr/djecji-proracun
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TEMELJNI POJMOVI DJEČJEG PRORAČUNA

 Dječji proračun Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje
prikazuje ukupno planirane rashode i izdatke u državnom
proračunu namijenjene za ostvarivanje dječjih prava za
proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine.

 Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da
preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i sudjeluje u životu
svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez iznimke.

 Pod pojmom djeteta podrazumijevaju se osoba bilo kojeg
spola mlađe od osamnaest godina.
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DJEČJI PRORAČUN (1)

Obveznici izrade dječjeg proračuna za trogodišnje razdoblje su
ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela
organizacijske klasifikacije.

 Dječji proračun predstavlja konsolidirani dokument obveznika
te u izradi dječjeg proračuna moraju biti uključeni svi
proračunski korisnici unutar obveznika (primjerice agencije,
zavodi i ostala tijela u nadležnosti obveznika koja doprinose
ostvarenju dječjih prava).

 Osim planiranih financijskih sredstva potrebnih za ostvarivanje
dječjih prava, dječji proračun sadrži i popis zakonskih i drugih
pravnih osnova na temelju kojih se isplaćuju financijska sredstva
kao i pokazatelje rezultata te sustav praćenja rezultata.
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 Dječji proračun Republike Hrvatske nije poseban proračun.

 Sredstva državnog proračuna namijenjena za ostvarivanje dječjih prava
planiraju se i izvršavaju iz državnog proračunu Republike Hrvatske, i to
po programima, odnosno aktivnostima/projektima proračunskih
korisnika.

 Iz državnog proračuna nije jasno vidljivo koji se sve programi i
aktivnosti/projekti se odnose na djecu. Također, određene aktivnosti
nisu isključivo namijenjene djeci, nego unutar iste aktivnost se planiraju i
izvršavaju sredstva i za mlade, odnosno za osobe iznad 18 godina.

 Svi proračunski korisnici dužni su analizirati svoje proračune i utvrditi
planiraju li unutar svojih programa i aktivnosti/projekata sredstva
namijenjena za ostvarivanje dječjih prava i u kojem iznosu. Na temelju
provedene analize, izrađuje se dječji proračun.

DJEČJI PRORAČUN (2)
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U državnom se proračunu planiraju i izvršavaju :

aktivnosti/projekti koji se u cijelosti odnose na djecu, odnosno ostvarivanje
dječjih prava

Primjer 1. unutar razdjela Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
planirana je aktivnost A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO
DIJETE koja se odnosi na financiranje naknada za dodatni roditeljski dopust i opreme za
novorođeno dijete te je regulirana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Primjer 2. unutar razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja u državnom proračunu planirana
je aktivnost A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE putem koje se financiraju
troškovi prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

— Planirana sredstva za aktivnosti/projekte koje se u cijelosti odnose na
djecu, odnosno ostvarivanje dječjih prava iskazuju se u dječjem proračunu u
ukupnom iznosu.

DJEČJI PRORAČUN (3)



Ministarstvo financija

 aktivnosti/projekti koji su, osim za ostvarivanje dječjih prava, namijenjeni i
za ostvarivanje prava drugih osoba, odnosno osoba starijih od 18 godina

Primjer 3. unutar razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja u državnom proračunu
planirana je aktivnost A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I
STUDENTIMA koja se odnosi na financiranje programa rada s darovitim učenicima i
studentima. Kako se unutar navedene aktivnosti financiraju programi rada s darovitom
učenicima i studentima, potrebno je izdvojiti samo sredstva koja se odnose na financiranje
programa rada s darovitim učenicima te isključivo njih iskazati u dječjem proračunu.

Primjer 4. unutar resora Ministarstva poljoprivrede planirana je aktivnost A821058 ZPP -
MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA kroz koju se provode mjere
Programa potpora za sektore vina, pčelarstva, školskog voća i školskog mlijeka. U dječjem
proračunu potrebno je izdvojiti samo ona sredstva koja se donose na djecu, odnosno
sredstva za program školskog voća i program školskog mlijeka.

— U dječji proračun potrebno je izdvojiti dio sredstva koji se planiraju za
ostvarivanje dječjih prava.

DJEČJI PRORAČUN (4)
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 U dječjem proračunu odnosno u godišnjem izvještaju o izvršenju
dječjeg proračuna potrebno je iskazati i sredstva koja su planirana,
odnosno izvršena za kapitalne projekte.

 Kapitalni projekti podrazumijevaju ulaganje u povećanje imovine i
planiraju se jednokratno.

 U dječji proračun ulaze samo oni kapitalni projekti koji su izravno
namijenjeni djeci primjerice: izgradnja osnovne škole, izgradnja
učeničkog doma i sl.

Primjer 5. K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I
STRUČNOM LITERATUROM odnosi se na financiranje opremanja se osnovnoškolskih knjižnica
lektirom i stručnom literaturom.

Primjer 6. K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK odnosi se na izgradnju i opremanje škole.

DJEČJI PRORAČUN (5)
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 U dječjem proračunu potrebno je iskazati i planirane, odnosno
izvršene rashode za zaposlene koji pružaju dobra i usluge djeci
poput: zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, pomoćnika u
nastavi, zaposlenih u bolnicama.

Primjerice, aktivnost A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE odnosi se na financiranje
rashoda za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, plaća i naknada zaposlenika.
Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti iskazuju se u cijelosti u dječjem proračunu.

 Proračunski korisnici državnog proračuna koji su osnovani
isključivo radi zaštite i ostvarivanja dječjih prava, kao što su
Klinika za dječje bolesti i Pravobraniteljica za djecu, u dječjem
proračunu iskazuju sva planirana sredstva unutar svog
financijskog plana.

DJEČJI PRORAČUN (6)
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SADRŽAJ DJEČJEG PRORAČUNA

 Dječji proračun sastoji se od prikaza planiranih rashoda i izdataka razvrstanih prema
programima i aktivnostima/projektima te obrazloženja dječjeg proračuna.

 Prikaz planiranih rashoda i izdataka razvrstanih prema programima i
aktivnostima/projektima potrebno je iskazati sukladno tablici

 U prikazu planiranih rashoda i izdataka razvrstanih prema programima i
aktivnostima/projektima obveznici iskazuju sve programe i pripadajuće
aktivnosti/projekte koje se odnose na ostvarivanje dječjih prava te financijska sredstava
planirana za njihovu provedbu za trogodišnje razdoblje prema proračunskim korisnicima
iz njegove nadležnosti.

Plan 2019. Projekcije za 2020. Projekcije za  2021.

Šifra razdjela Naziv razdjela

Šifra glave/RKP-a Naziv glave/RKP-a

Šifra programa Naziv programa

Šifra aktivnosti/projekta
Naziv 

aktivnosti/projekta



Ministarstvo financija

OBRAZLOŽENJE DJEČJEG PRORAČUNA (1)

Sadržaj obrazloženja dječjeg proračuna:

1. Šifra i naziv programa – obveznici upisuju šifru i naziv programa te iskazuju planirana
sredstva unutar programa.

—U ovom dijelu obrazloženja definiraju se ciljevi provedbe programa. Dobro postavljen cilj daje
jasnu sliku o tome što će obveznik, u svom djelokrugu rada, konkretno postići provođenjem
programa u narednom razdoblju.

—Cilj treba biti razumljiv, realan i definiran na način da je moguće mjeriti i pratiti njegovo
ostvarenje. Za svaki program treba definirati jedan ili više ciljeva.

—Ciljevi trebaju biti izraženi u formi „povećati/smanjiti“, „promijeniti“, „izraditi“ i slično, a NE
OPISNO pomoću aktivnosti kao primjerice proučavanje, osiguranje potpore, savjetovanje,
sudjelovanje, usklađivanje i slično.

Plan 2019. Projekcije za 2020. Projekcije za  2021.

Šifra programa Naziv programa
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OBRAZLOŽENJE DJEČJEG PRORAČUNA (2)

 2. Šifra i naziv aktivnosti/projekta - obveznik upisuje šifru i naziv aktivnosti/projekta.

— Potrebno je navesti zakonske i druge prave osnove na temelju kojih su planirana sredstva za
ostvarivanje dječjih prava.

— Ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim
programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih
usluga namijenjenih djeci ili dobara odnosno novim uslugama namijenjenih djeci, potrebno
ih je navesti.

— Nadalje, u ovom dijelu obveznici opisuju što se planira financirati u okviru aktivnosti
/projekata.

Naziv aktivnosti Plan 2019. 
Projekcija za 

2020. 
Projekcija za 

2021. 

Šifra aktivnosti/ 
Projekta 
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Pokazatelj rezultata - za svaku aktivnost/projekt utvrđuje se minimalno jedan, a

maksimalno tri pokazatelja rezultata.

— Pokazatelji rezultata odnose se na proizvedena dobra i usluge namijenjene djeci unutar
aktivnosti/projekta i orijentirani su prema konkretnom rezultatu.

— Pokazatelji rezultata moraju direktno mjeriti uspješnost pojedinog cilja na koji se odnose.

— Vrlo je važno voditi računa da pokazatelj uspješnosti u samom nazivu izražava smjer kretanja,
bilo da se radi o povećanju, smanjenju ili čak i održavanju kontinuiteta.

— Također oni ne smiju biti vezani uz povećanje financijskih sredstava nego trebaju biti
orijentirani na rezultate aktivnosti koji se planiraju postići.

Na temelju dostavljenih dječjih proračuna obveznika, Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku izrađuje dječji proračun Republike Hrvatske za
trogodišnje razdoblje.

OBRAZLOŽENJE DJEČJEG PRORAČUNA (3)

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica
Polazna 

vrijednost
Izvor 

podataka

Ciljana 
vrijedno

sti 
(2019.)

Ciljana 
vrijedno

st 
(2020.)

Ciljana 
vrijedno

st 
(2021.)

Naziv pokazatelja 
rezultata

Kratka definicija pokazatelja 
rezultata

oznaka 
jedinice 

kojom se 
pokazatel

j mjeri 
(npr, broj, 
postotak i 

sl.)

trenutna 
vrijednost 
pokazatelj

a

izvor iz 
kojeg je 
podatak 
preuzet

Vrijedn
ost 

pokazat
elja koja 

se 
očekuje 
u 2019.

Vrijedn
ost 

pokazat
elja koja 

se 
očekuje 
u 2020.

Vrijedn
ost 

pokazat
elja. 

koja se 
očekuje 
u 2021.
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PRIMJER DJEČJEG PRORAČUNA (1)
Primjer dječjeg proračuna Ministarstva xy 

DJEČJI PRORAČUN  

MINISTARSTVA XY 

 

    Plan 2019. 
Projekcije za 

2020. 
Projekcije za  

2021. 

Xxx MINISTARSTVO XY 106.555.514 114.418.588 115.737.513 
xxxxx Ministarstvo xy 88.199.828 96.109.628 97.079.628 

Xxxx RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 86.229.828 94.069.628 94.979.628 

Axxxxx 
SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE 
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 

17.860.000 18.000.000 18.360.000 

Axxxxx POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ 1.000.000 1.200.000 1.250.000 

Axxxxx POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 2.369.628 2.369.628 2.369.628 

Axxxxx 
KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I 
SREDNJEM ŠKOLSTVU ODGOJ I NAOBRAZBA 
UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

65.000.200 72.500.000 73.000.000 

Xxxx RAZVOJ SPORTA 1.970.000 2.040.000 2.100.000 

Axxxxx 
POTICANJE IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH 
AKTIVNOSTI U OŠ I SŠ 

1.820.000 1.880.000 1.940.000 

Axxxxx STIPENDIRANJE DAROVITE DJECE 150.000 160.000 160.000 

             xxxxx Agencija xy 18.355.686 18.308.960 18.657.885 

Xxxx RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 18.355.686 18.308.960 18.657.885 

Axxxx PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA 7.835.000 7.494.480 7.546.937 

Axxxxx 
ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 

10.520.686 10.814.480 11.110.948 

 

XXXX RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA  

 

    Plan 2019. Projekcije za 2020. Projekcije za  2021. 

X
XXXX  

 
RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 86.229.828 94.069.628 94.979.628 

Cilj 1. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja 

obrazovanja 

Cilj 2. Uspostaviti cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama  

AXXXXX SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I 
SREDNJIH ŠKOLA  

Zakonske i druge pravne osnove 

Zakon XY, Pravilnik XY 

 

    Plan 2019. 
Projekcije 
za 2020. 

Projekcije 
za  2021. 

Axxxxx 
SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE 
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 

17.860.000 18.000.000 18.360.000 

Kroz aktivnost provodi se sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola 

slabijeg materijalnog stanja. U 2019. godini planirana su sredstva za sufinanciranje udžbenika 

za xy učenika.  

 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj 
rezultata 

Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor 

podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2020.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2021.) 

Povećanje 
broja učenika 
kojim će se 
sufinancirati 
udžbenici  

Sufinanciranjem 
udžbenika 
omogućava se 
jednaki uvjeti 
obrazovanja za 
sve učenike  

Broj     xy OŠ i SŠ xy    xy xy 

 

AXXXXX POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ  

Zakonske i druge pravne osnove 

Zakon o XY 

    Plan 2019. 
Projekcije 
za 2020. 

Projekcije 
za  2021. 

Axxxxx POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ 1.000.000 1.200.000 1.250.000 

 

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za poticanje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim 

školama. U 2019. godini planira se povećati broj izvanastavnih aktivnosti u xy škola. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj 
rezultata 

Definicija Jedinica 
Polazna 
vrijedn. 

Izvor 
podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2020.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2021.) 

Povećanje 
broja učenika 
osnovnih škola 
koji sudjeluju u 
izvannastavnim 
aktivnostima 

Učenike se 
potiče na 
kreativnost, 
talent i 
sposobnost 
kroz 
izvannastavne 
aktivnosti 

 
 

Broj 

 
 

xy 

 
 

Ministarstvo 

 
 

xy 

 
 

xy 

 
 

xy 
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PRIMJER DJEČJEG PRORAČUNA (2)

AXXXXX POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA  

Zakonske i druge pravne osnove 

Zakon o xy 

    
Plan 

2019. 
Projekcije za 

2020. 
Projekcije za  

2021. 

Axxxxx 
POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH 
MANJINA 

2.369.628 2.369.628 2.369.628 

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i 

pismu nacionalnih manjina. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj 
rezultata 

Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor 

podataka 

Ciljana 
vrijedno

st 
(2019.) 

Ciljana 
vrijedn

ost 
(2020.) 

Ciljana 
vrijedn

ost 
(2021.) 

Povećanje broja 
učenika 
osnovnih i 
srednjih škola 
za koje će se 
osigurati 
sufinanciranje 
udžbenika na 
jeziku i pismu 
nacionalnih 
manjina 

Navedenim će se 
omogućiti većem 
broju djece 
provedbe odgoja i 
obrazovanja na 
jeziku i pismu 
nacionalnih 
manjina 

 
 
 
 
 

Broj 

 
 
 
 
 

xy 

 
 
 
 
 

Ministar
stvo 

 
 
 
 
 

xy 

 
 
 
 
 

xy 

 
 
 
 
 

xy 

 

KXXXXX KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM 
ŠKOLSTVU  

Zakonske i druge pravne osnove 

Zakona o XY 

    
Plan 

2019. 
Projekcije za 

2020. 
Projekcije za  

2021. 

  
Kxxxxx 

 

KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I 
SREDNJEM ŠKOLSTVU 

65.000.200 72.500.000 73.000.000 

 

U tijeku je postupak opremanja X osnovnih i Y srednjih škola. Ministarstvo će i u daljnjem periodu 
nastaviti s sufinanciranjem pojedinih opremanjima škola koja uključuju kabinetsku, didaktičku i 
informatičku opremu. 

 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj 
rezultata 

Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2020.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2021.) 

Povećanje 
prostora 
osnovnih 
škola 

Novoizgrađeni 
prostor u 
osnovnim 
školama 
omogućit će 
djeci bolje 
uvijete 
obrazovanja 

 
 
 

m2 

 
 
 
0 

 
 

Projektna 
dokumentacija 

 
 
 

xy 

 
 
 

xy 

 
 
 

Xy 
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA (1)

 Kako bi se omogućilo praćenje izvršenja dječjeg proračuna obveznici
su dužni izraditi godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna.

 Godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna sastoji se od prikaza
izvršenih rashoda i izdataka razvrstanih prema programima i
aktivnostima/projektima i obrazloženja izvršenja.

Prikaz izvršenih rashoda i izdataka razvrstanih 

prema programima i aktivnostima/projektima proračunskih korisnika

Plan 2019. Izvršenje 2019.
Indeks Izvršenje 

2019./Plan 2019.

Šifra razdjela Naziv razdjela

Šifra glave/RKP-a Naziv glave/RKP-a

Šifra programa Naziv programa

Šifra aktivnosti/projekta
Naziv 

aktivnosti/projekta
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA (2)

Sadržaj obrazloženja izvršenja dječjeg proračuna:

 1. Šifra i naziv programa – potrebno je upisati šifru i naziv programa te
iskazati izvršenje programa

 2. Šifra i naziv aktivnosti/projekta - potrebno je upisati šifru i naziv
aktivnosti/projekta.

— Potrebno je navesti zakonske i druge prave osnove na temelju kojih su
izvršeni rashodi i izdaci za ostvarivanje dječjih prava kao i izvršenje
aktivnosti/projekta.

— U ovom dijelu obveznici opisuju što je financirano u okviru
aktivnosti/projekta. U slučaju da sredstva nisu iskorištena sukladno
planiranim, obveznici su dužni obrazložiti razloge odstupanja.

Plan 2019. Izvršenje 2019.
Indeks Izvršenje 

2019./Plan 2019.

Šifra programa Naziv programa

Naziv aktivnosti Plan 2019. Izvršenje 2019.
Indeks Izvršenje 2019./Plan 

2019.

Šifra aktivnosti/

projekta
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA (3)

— Za svaku aktivnost/projekt obveznik je dužan, sukladno pokazateljima rezultata definiranim u 
obrazloženju dječjeg proračuna, prikazati ostvarene vrijednosti.

Na temelju dostavljenih godišnjih izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna obveznika,
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izrađuje godišnji izvještaj o
izvršenju dječjeg proračuna Republike Hrvatske.
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Ministarstvo financija

ROKOVI IZRADE

ROKOVI NOSITELJ AKTIVNOSTI AKTIVNOST

DJEČJI PRORAČUN

Do kraja studenog (prijedlog Ministarstva 

financija)
Obveznici

dostavljaju svoj dječji proračun za trogodišnje 

razdoblje Ministarstvu za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku

Do kraja prosinca
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku

izrađuje dječji proračun Republike Hrvatske 

za trogodišnje razdoblje na temelju 

dostavljenih dječjih proračuna za trogodišnje 

razdoblje 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA

Do kraja ožujka Obveznici

dostavljaju svoj godišnji izvještaj o izvršenju 

dječjeg proračuna Ministarstvu za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Do kraja travnja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku

izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg 

proračuna Republike Hrvatske na temelju 

dostavljenih godišnji izvještaj o izvršenju 

dječjeg proračuna 



Ministarstvo financija

IZRADA I OBJAVA

 Kako bi osigurali jednoobraznost dječjeg proračuna, odnosno godišnjeg
izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna te obveznicima olakšali izradu, a
Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
konsolidaciju istih, na stanicama Ministarstva financija objavljeni su
obrasci za izradu dječjeg proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju
dječjeg proračuna.

 Dječji proračun i godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna obveznici
objavljuju na svojim internetskim stranicama, dok se dječji proračun
Republike Hrvatske te godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna
Republike Hrvatske objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Dječje pravobraniteljice.

 Objavljivanjem dječjeg proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg
proračuna naglašava se načelo transparentnosti, što je bitno zbog uvida
javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava
namijenjenih za ostvarivanje dječjih prava.



Ministarstvo financija

IZAZOVI U NAREDNOM RAZDOBLJU- ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG 
PRORAČUNA TE PRORAČUNA JLP(R)S 

 Izrada odnosno konsolidacija dječjeg proračuna Republike Hrvatske odnosno
godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna Republike Hrvatske.

 Proširenje kruga obveznika izrade dječjeg proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju
dječjeg proračunana na sve jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave.

 Osigurati informatička rješenja i administrativne kapacitete koja će omogućiti i ubrzati

izradu i dostavu podataka za izradu konsolidiranog dječjeg proračuna države i
jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave.

 Osigurati veću transparentnost kroz polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju
dječjeg proračuna.

 Približiti dječji proračun djeci i cijeloj zainteresiranoj javnosti.

 Osigurati veće konstruktivno sudjelovanje djece, njihovih obitelji, skrbnika,
organizacije civilnog društva u proračunskim procesima.





GRAD DUBROVNIK 

PRIJATELJ DJECE



Grad Dubrovnik prijatelj djece

Već od Domovinskog rata, kad se u skloništima provodio program 

psihosocijalne potpore djeci pogođenoj ratnim nasiljem, Grad 

Dubrovnik kontinuirano provodi različite aktivnosti za djecu i 

mlade. Tako je kroz akciju „Gradonačelnici branitelji djece“ u 

suradnji s UNICEF-om te kroz Plan akcije za djecu Grada 

Dubrovnika utvrđena dugoročna strategija zadovoljavanja potreba 

djece i mladih.

Grad Dubrovnik istinski je prijatelj djece prije svega jer osluškuje 

potrebe djece i mladih. Primjerice, jedan projekt za djecu zvao se 

"Poslušajmo što djeca govore", gdje su djeca Grada slobodno 

iznosila svoje prijedloge i primjedbe usmjerene boljim uvjetima za 

život i razvoj djece u našem Gradu. Temeljem tih prijedloga Grad 

Dubrovnik osmislio je i već deset godina provodi strateški program 

za djecu i mlade "Mladi i Grad skupa".





Grad Dubrovnik prijatelj djece

Grad Dubrovnik je pristupio akciji Grad/ općina - prijatelj 

djece 25. travnja 2000.

Titula „Grad Dubrovnik - prijatelj djece” dodijeljena je 

Gradu Dubrovniku 4. veljače 2006, priznanje koje se 

dodjeljuje gradovima u Hrvatskoj koji u potpunosti ostvaruju 

prava i potrebe djece, poštujući načela Konvencije Ujedinjenih 

naroda o pravima djeteta. 

2006. postavljena je ploča s počasnom titulom „Grad 

Dubrovnik prijatelj djece“ na Ulazu od Ploča, dok su 2018.  

postavljene još dvije ploče, na istočnom i zapadnom ulazu u 

Grad.





Grad Dubrovnik prijatelj djece

Kako bi postao „Grad prijatelj djece“ Grad Dubrovnik 

morao je udovoljiti zahtjevnim kriterijima u deset 

područja skrbi za djecu. No, Grad Dubrovnik nastavio 

je provoditi postojeće i uvoditi nove programa i 

projekte za djecu i s djecom, kao što je primjerice 

„Forum mladih“ ili projekt „Društvena 

infrastruktura za djecu i mlade“ koji ima za cilj u 

svakom gradskom kotaru i mjesnom odboru stvoriti 

podjednake uvjete za šport, rekreaciju, igru i zabavu, 

kroz gradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, igrališta 

za male športove, domova  za djecu i mlade (domova 

kulture) i drugih sadržaja.





Grad Dubrovnik prijatelj djece

Stalna skrb o mladim naraštajima strateško je 

opredjeljenje gradske uprave, koja ulaže, u okviru 

svojih mogućnosti, velika materijalna sredstva i rad 

kako bi se osigurali uvjeti za kvalitetno odrastanje i 

sazrijevanje mladih u pozitivno orijentirane građane.

Projekt „Grad Dubrovnik prijatelj djece“ s jedne 

strane simbolizira zajedništvo mladih i Grada, a s 

druge strane upućuje na interakciju i partnerstvo, čime 

se naglašava ne samo skrb Grada, već i poštovanje 

koje gradonačelnik i gradska uprava gaje prema djeci i 

mladima i njihovom pravu da utječu na planove i 

aktivnosti koje se tiču kvalitete njihova života.



Grad Dubrovnik prijatelj djece

Koordinator akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ bilo je 

Društvo Naša djeca Dubrovnik, udruga koja trajno djeluje na 

upoznavanju s ostvarivanjem prava djece i osmišljavanju 

aktivnosti za djecu u slobodno vrijeme, koordinira rad dječjih 

foruma, organizira aktivnosti za obilježavanje Dječjeg tjedna i 

druge aktivnosti, a 2005. godine osniva i Dječje gradsko vijeće i 

bira dječjeg gradonačelnika. 

Društvo Naša djeca provodi i program Dječji forum, koji razvija 

kritičko mišljenje te znanja o demokraciji i sudjelovanju u 

odlučivanju o pitanjima važnim za život i razvoj djece. 





Mladi i Grad skupa

• Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete i sadržaja dosadašnjih programa za 

djecu te prihvaćanje i realizacija novih inicijativa koje su rezultat ne samo 

mogućnosti Grada, već i kreativnog promišljanja djece i mladih radi 

zajedničkog boljitka djece i mladih i Grada. 

• Strateške su koordinate programa:

–promidžba kojom se djeca i mladi pohvaljuju i nagrađuju za sudjelovanje u 

svim aktivnostima, projektima i manifestacijama, koje za njih i s njima 

organizira Grad Dubrovnik.

– inicijative za nove sadržaje koje su rezultat sadržajne i iskrene, a ne 

deklarativne,  suradnje djece i mladih s upravom Grada,

–naglašena javna eksponiranost  suradnje kao kvalitetnog međusektorskog i 

unutar-generacijskog  partnerstva i  uz angažiranje ostalih zainteresiranih 

ciljnih javnosti kao što su nastavnici, roditelji, umirovljenici, socijalni radnici, 

aktivisti i volonteri.



Mladi i Grad skupa

• Forum Mladih

• Dubrovački karnevo - pretežno posvećen djeci

• Festival umjeteonstva djece i mladih Porporela

• More prijateljstva - suradnja djece Vukovara i Dubrovnika

• Dječja utrka u okviru Međunarodnog dubrovačkog 

polumaratona (Du Motion)

• Međunarodni vaterpolski turnir za djecu „Tomo Udovičić”

• Nogometni turnir za djecu „Antonio Prlenda”

• Klub za djecu i mlade u Orašcu 

• Festival za djecu „Omblini slavuji” u Mokošici

• Programi i manifestacije za djecu u oblasti tehničke kulture





Forum mladih 

Projekt Forum mladih je neposredna izvedba programa Mladi i 

Grad skupa i predstavlja neposredni rad gradske uprave sa 

djecom i mladima u razvoju njihove kreativnosti kao uvjeta za 

zdrav razvoj.

Projekt je počeo je prije deset godina kao Forum mladih protiv 

droge, a postupno prerastao u cjelogodišnji festival stvaralaštva 

djece i mladih.

Projekt doprinosi stvaranju publike u svim vrstama umjetnosti pa 

tako i razvoju kulture te očuvanju baštine, a sadrži predstavljanje 

literarnih radova „O čemu sve pišemo”, izložbu likovnih radova 

„Rukama složeno”, „Smotru kolendara” s tradicionalnim 

napjevima iz Dubrovnika i okolice, „Smotru filmskog i video 

stvaralaštva djece i mladih”, manifestacije „Drame i poezije!”, 

„Mladi kantautori i bendovi”, „Ples, ples, ples”.





Forum mladih 

Završnica Foruma mladih organizira se na pozornici 

na Stradunu kroz kolažni program svih forumskih 

radionica „Što smo znali, to smo odabrali” te koncert 

na kraju školske godine „Gotovo je, gotovo!”.

Pokazatelj uspješnost Foruma mladih je rastuća 

kvaliteta programa, a ponajviše progresivan rast 

sudionika, koji je ove godine dosegao tisuću djece i 

mladih uz 150 voditelja i mentora.

Čitav projekt u cijelosti financira Grad Dubrovnik iz 

posebne stavke u svom proračunu. 





Društvena infrastruktura za djecu 

Zadnjih desetak godina u svakom je gradskom kvartu i naseljima izgrađeno 

sedamdesetak sadržaja za djecu (igrališta, športski parkovi, vježbališta na 

otvorenom), za koju namjenu se iz gradskog proračuna izdvaja između dva 

i tri milijuna kuna godišnje.

Potpuno je obnovljen središnji gradski vrtić te otvoreni vrtićki programi u 

dijelovima grada gdje se ukazala potreba za smještaj djece (posebno na 

otocima i rubnim gradskim područjima); Grad Dubrovnik snažno podupire i 

subvencionira rad privatnih dječjih vrtića; Dubrovnik nema listu čekanja 

na upis u dječje vrtiće;

Dograđeni su ili nadograđeni objekti četiriju gradskih osnovnih škola, 

čime su stvorili preduvjeti za jednosmjensku nastavu i izvannastavne 

aktivnosti, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 27,5 milijuna kuna.







Programi za djecu iznad standarda

U predškolskom odgoju Grad Dubrovnik zadnjih pet godina financira 

asistente koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju te ljetni kamp za djecu 

s poteškoćama.

U osnovnom školstvu Grad Dubrovnik financira asistente u nastavi za djecu 

s poteškoćama u razvoju, produženi boravak te brojne izvannastavne 

aktivnosti (školski bendovi, filmske, plesne, glazbene, dramske i volonterske 

grupe), koje su ujedno i temelj Foruma mladih. Zadnjih pet godina Grad 

Dubrovnik iz svog proračuna u cijelosti financira nabavu udžbenika 

učenicima osnovnih škola.

Projekt rane intervencije za djecu s poteškoćama u razvoju dosad je 

provodio Dubrovnik zdravi grad u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, 

trenutno se stvaraju uvjeti za otvaranje poliklinike za ranu intervenciju u 

bolnici.  

Stipendije za školovanje 22 učenika slabijeg imovnog stanja  i u 

deficitarnim zanimanjima.





Programi za djecu iznad standarda

Dar za novorođeno dijete 

Za ovu mjeru pronatalitetne politike Grad Dubrovnik roditeljima 

novorođene djece isplaćuje novčani dar i to:

- za prvo dijete 1.500 kn,

- za drugo dijete 2.500 kn,

- za treće dijete 4.000 kn,             

- za svako daljnje dijete 1.500 kn te

- za svako novorođeno dijete u povijesnoj gradskoj jezgri i na 

području Elafitskog otočja te s područja Dubravice, Gromače, 

Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, 

Knežice, Čajkovice i Petrova Sela isplaćivat će se iznos od 

10.000,00 kn.



Financiranje aktivnosti za djecu u 2017.

Predškolski odgoj 30.700.000 kn

Dječji vrtići Dubrovnik 29.400.000 kn

Privatni vrtići 1.300.000 kn

Školstvo 13.100.000 kn

Pedagoški standard 5.900.000 kn

Ulaganja iznad standarda 7.200.000 kn

Društvena infrastruktura za djecu 4.100.000 kn

Dječja i športska igrališta 2.100.000 kn

Dječji vrtići 1.350.000 kn

Osnovno školstvo 1.000.000 kn

Socijalna skrb za djecu i programi prevencije           2.100.000 kn

Udruge koje rade programe za djecu 215.000 kn

Mladi i Grad skupa 725.000 kn

UKUPNO 51.290.000 kn



TEMATSKO SAVJETOVANJE 

AKCIJE GRADOVI I OPĆINE 

PRIJATELJI DJECE

“Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u 
djecu”

OPĆINA VIŠKOVO

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl.oec.



PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO

 U 2017. godini ukupno je za područje

predškolskog odgoja i obrazovanja,

sufinanciranje smještaja djece u

predškolskim ustanovama, javne potrebe

u obrazovanju i brigu o djeci izdvojeno

17.209.032,00 kuna.



PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVKU 

OPREME NOVOROĐENČETA

 godišnje se na području Općine Viškovo rodi oko 160

djece, a pravo na pomoć za nabavku opreme

novorođenčeta može ostvariti roditelj koji je hrvatski

državljanin i koji ima prebivalište na području Općine,

odnosno boravište, pod uvjetom da nema prebivalište

na području Republike Hrvatske te stranac i osoba bez

državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine

sukladno Odluci o posebnim oblicima pomoći.



SUFINANCIRANJE REDOVITOG 

PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA
 Temeljem Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog

odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo, roditelj/i djeteta koji ima/ju
prebivalište na području Općine Viškovo ostvaruje pravo na
sufinanciranje djeteta u vrtiću/jaslicama na način da za dijete koje je
smješteno:

 u vrtićku skupinu roditelj plaća 400,00 kuna mjesečno

 U jasličku skupinu 750,00 kuna mjesečno.

Ostatak do pune ekonomske cijene vrtića/jaslica podmiruje Općina
Viškovo. Također, priznaje se pravo i na besplatni smještaj djeteta u
predškolskim ustanovama, a sve sukladno uvjetima Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Viškovo.



SUFINANCIRANJE REDOVITOG 

PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA
 2012. godine izgrađen je Dječji vrtić Viškovo koji osigurava

kapacitete za 290 djece vrtićke i jasličke dobi, a investicija
izgrađnje vrtića, bazena te opremanja istih iznosila je 21.924.677,
54 kn.

 Planom mreže vrtića koju čine jedan dječji vrtić osnivača Općine
Viškovo i četiri privatna dječja vrtića, obuhvaćeno je 555 djece s
područja Općine Viškovo. Obzirom da godišnje odobrimo oko 800
subvencija za smještaj djece u redovitim programima
predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo, oko 200
djece godišnje ostvari subvenciju za smještaj u vrtićima izvan
područja Općine Viškovo.

 U fazi je izrada glavnog projekta za jaslice koje će osigurati
smještajne kapacitete za cca 100 djece jasličke dobi, a koje su
planirane pokraj postojećeg objekta Dječjeg vrtića Viškovo. Osim
toga pokrenut je postupak realizacije projekta rekonstrukcije
zgrade u kojoj će biti smješten područni vrtić Dječjeg vrtića
Viškovo, a koji je predviđen u naselju Marčelji i koji će osigurati
dodatne kapacitete za još cca 50 djece vrtićke dobi.



PRAVO NA DODJELU BESPLATNIH 

UDŽBENIKA

 S područja Općine Viškovo godišnje oko 1100 djece

polaznici su osnovnih škola, od čega je oko 900 djece

polaznika Osnovne škole Sveti Matej( osnivač PGŽ).

Općina Viškovo priznaje pravo na dodjelu besplatnih

udžbenika svim učenicima osnovnih škola ako roditelji

odnosno skrbnik ispunjavaju uvjet da dijete i oba

roditelja odnosno skrbnika imaju prijavljeno prebivalište

odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane

državljane) na području Općine, te da oba roditelja,

odnosno skrbnik nemaju iskazano dugovanje prema

Općini Viškovo.



 U provedbi je projekt izgradnje nove osnovne škole

Marinići kojim će se zadovoljiti potrebe smještajnih

kapaciteta za učenike osnovnih škola s područja

Općine Viškovo, a čija je predviđena vrijednost oko 40 

milijuna kuna.



OSTALA PREDVIĐENA PRAVA ZA 

DJECU 

 pravo na besplatni javni prijevoz, besplatnu marendu
učenicima osnovnih škola, besplatni produženi i
cjelodnevni boravak, sufinanciranje 50% troška nastavnog
osoblja produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim
školama, pomoć roditeljima učenika osnovnih škola na
kupnju školskih knjiga, a sve sukladno uvjetima Odluke o
socijalnoj skrbi.

 Svake godine Općina Viškovo nagrađuje najbolje učenike,
pa tako učenike koji su sve razrede osnovne škole prošli s
ocjenom odličan nagrađuje s jednokratnim iznosom od
1.500,00 kuna, a učenike generacije s iznosom od 3.000,00
kn, neovisno u kojoj se školi učenik/ca nalazi pod uvjetom
da je mještanin Općine Viškovo, odnosno da ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Viškovo.



STIPENDIJE

 za svaku školsku/akademsku godinu dodjeljuju se stipendije

učenicima srednjih škola i studentima. Pravo na stipendije

ostvaruju učenici srednji škola i studenti koji su se javili na

natječaj, a koji sukladno Odluci o dodjeli stipendija

učenicima i studentima posljednje 2 godine imaju

prebivalište na području Općine Viškovo, koji su hrvatski

državljani i koji posljednje 2 godine imaju prosjek ocjena

4.50 i više.



STIPENDIJE

 Tako je za nastavnu/akademsku godinu 2017/2018.

odobreno:

 88 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom 

iznosu od 300,00 kn mjesečno

 32 stipendije za studente na fakultetima u Rijeci u 

pojedinačnom  iznosu od 500,00 kn mjesečno i

 11 stipendija za studente na fakultetima izvan Rijeke u 

pojedinačnom  iznosu od 700,00 kn mjesečno.


