
Na temelju članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 36. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 04/09. – pročišćeni 

tekst i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici održanoj 30. svibnja 2016., 

donosi 
 

O D L U K U 
o uključivanju Grada Đurđevca u akciju  

Gradovi i općine – prijatelji djece 
 

      Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuje se uključivanje Grada Đurđevca u akciju Gradovi i općine 

– prijatelji djece (dalje u tekstu: Akcija), koju su zajednički pokrenuli Savez društava 

Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod 

pokroviteljstvom UNICEF-a. 
      

Članak 2. 
 

Cilj Akcije je motiviranje odraslih i djece na ostvarivanje prava i potreba djece 
objavljenih u Konvenciji o pravima djeteta koju je Republika Hrvatska, kao članica 

Ujedinjenih naroda, prihvatila 1992. godine. 
 
Cilj Akcije ostvariti će se: 
 
- koordiniranim radom nadležnih tijela gradske uprave Grada Đurđevca, stručnih    
  službi, ustanova, udruga građana, pojedinaca koji skrbe za djecu, medija,   
  predstavnika roditelja i djece, a kako bi zajednički doprinijeli dobrobiti najmlađih  
  građana, 
- evidentiranjem postignutih rezultata i vrednovanjem napretka u poboljšanju 

položaja  
  djece u lokalnoj zajednici i društvu, 
- informiranjem građana o aktivnostima provedenim u sklopu Akcije, a kojima se  
  ostvaruju prava i potrebe djece, 
- dodjeljivanjem javnog društvenog naziva grada prijatelja djece za postignute 

učinke  
  koji unapređuju i uljepšavaju život djece. 
 

Članak 3. 
 

 Za potrebe vođenja Akcije gradonačelnik Grada Đurđevca imenovati će 

Koordinacijski odbor, kao neposredno radno tijelo nadležno za osmišljavanje aktivnosti i 

postupaka za provedbu Akcije u gradu Đurđevcu. 
 Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora donijeti će gradonačelnik 

Grada Đurđevca u roku od deset dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 



Članak 4. 
 
 Za svaku tekuću godinu tijekom provođenja Akcije izradit će se program i plan za 

ostvarivanje prava i potreba djece. U izradi programa i plana sudjeluju nadležna tijela 

gradske uprave Grada Đurđevca, stručne službe, ustanove, udruge građana, pojedinci 

koji skrbe za djecu, mediji te predstavnici roditelja i djece. 
 Program i plan za ostvarivanje potreba i prava djece priprema gradski 
Koordinacijski odbor Akcije, a donosi ga Gradsko vijeće. 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka  stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Đurđevca".  
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