Klasa: 602-01/12-01/5
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-3
Pula, 14. veljače 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta
„Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje
gradsko vijeće“ Grada Pule, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada
Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), Gradonačelnik Grada Pule dana 14. veljače 2012. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik
Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Elena Puh-Belci, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te
da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br.
07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj ________ 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule

Članak 1.
Prihvaća se projekt „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule (u daljnjem tekstu: Projekt).
Članak 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Za realizaciju Projekta imenuje se Koordinacijski odbor u sastavu:
Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika
Elena Puh Belci, pomoćnica Pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Vinko Knez, pomoćnik Pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Ileana Zahtila Blašković, tajnica Društva naša djeca Pula
Dolores Višković Terzić, voditeljica Dječjeg foruma.
Članak 3.

Zadatak Koordinacijskog odbora je upravljanje Projektom i izrada prijedloga Statuta
„Dječjeg gradskog vijeća“ Grada Pule.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Projekta obavljat će upravni odjel Grada
Pule u čijem su djelokrugu poslovi odgoja i obrazovanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 602-01/12-01/5
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE
I. Pravni temelj za donošenje akta
Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11)
II. Osnovna pitanja i prikaz stanja
Počasni naziv „Grad Pula – prijatelj djece“ je najviše javno društveno priznanje svima
koji su u gradu zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o
pravima djeteta. Prosudbena komisija Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije dostavila je
pozitivno mišljenje Gradu Puli za postignutu uzornu skrb na svim područjima života, za
osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, kao i za učinke koji unapreñuju i
uljepšavaju život djece. Ovaj počasni naziv dobiven krajem 2011. godine takoñer obvezuje
Grad Pulu da navedene domete nastavi, održava i poboljšava.
U tom cilju, predlaže se prihvaćnje projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule, kao
jedan od oblika participacije djece koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje jednog od
dječjih prava – prava na izražavanje mišljenja o stvarima koje se na njih odnose.
Dječje gradsko vijeće omogućiti će direktan i konkretan način obrazovanja mlañih
sugrañana o funkcioniranju demokratskog sistema. Dvosmjerna komunikacija će osobama
koje donose odluke za područja od interesa za djecu i mlade biti zanimljiva i korisna.
Grad Pula na ovaj način omogućava djeci stjecanje uvida u rad šire zajednice kojoj
pripadaju, da se upoznaju sa radom jedinice u kojoj žive, te da uče kako biti aktivnim
subjektom u njoj. Djeca nisu tek puki promatrači zbivanja oko sebe, već oni koji vide,
shvaćaju, razmišljaju te u konačnici predlažu i angažiraju se u realizaciji svojih ideja.
Ovakvim načinom rada djeca se upoznavaju s pravilima demokratskog društva, tolerancije i
suživota.
Predlaže se i osnivanje Koordinacijskog odbora koji bi imao zadatak upravljati
projektom i izraditi prijedlog Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule koji bi se dostavio
Gradskom vijeću Grada Pule radi donošenja.
III. Procjena financijskih sredstava
Za realizaciju ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu
Grada Pule za 2012. godinu.

PROČELNIK
Mr.sc. Erik Lukšić v.r.

