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GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Statuta Dječjeg gradskog vijeća 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 12. lipnja 2012. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Statuta Dječjeg gradskog vijeća 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 Pule (“Službene novine“ Grada Pule, broj:
07/09, 16/09 i 12/11) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Pule o prihvaćanju Projekta “Dječje
gradsko vijeće“ Grada Pule Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj ________2012.
godine, donosi

STATUT
DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA PULE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Pule (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) je
institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pule,
koji se provodi uz sudjelovanje predstavnika svih osnovnih škola na području grada Pule
budući je:
• škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,
• u školi je najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja
izmeñu izabranih vijećnika i druge djece,
• uloga škole je usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno grañanstvo.
Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje
prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u
Gradu. Dječje gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od
interesa za djecu.
Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Pule uključuje svu djecu od IV-VII razreda
osnovne škole.

II. SASTAV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Dječje gradsko vijeće čine po dva (2) predstavnika svake osnovne škole na području
grada Pule.
Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u zgradi Dječjeg kreativnog centra Pula,
Radićeva 22.

III. IZBOR VIJEĆNIKA
Članak 3.
U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici
osnovnih škola od IV-VII razreda.
Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika mora biti dobrog ili uzornog vladanja,
koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.
Članak 4.

Svaka osnovna škola bira po dva (2) predstavnika, u pravilu jednu (1) djevojčicu i
jednog (1) dječaka.
Izbori se provode na sljedeći način:
a) Gradonačelnik Grada Pule objavljuje datum i vrijeme izbora najmanje 45 dana prije
dana održavanja izbora.
b) U roku od 8 dana od dana objave izbora organizira se u školama prezentacija Projekta
Dječje gradsko vijeće za sve učenike i učenice koji sudjeluju u izborima.
c) U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici
dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku. Svaki razredni odjel mora
imati najmanje jednog kandidata. Razrednici dostavljaju kandidature Koordinatorima
na razini škole koji Liste kandidata objavljuju na oglasnoj ploči u predvorju školskih
zgrada.
d) Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana
koji prethodi danu izbora.
e) Ravnatelj škole donosi odluku o imenovanu Izborne komisije koju čine tri (3)
učenika.
f) Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća biraju se tajnim glasovanjem uz prisutstvo
Ravnatelja koji jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji
potpisuju članovi Izborne komisije i Ravnatelj.
g) U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata, izbori se ponavljaju izmeñu tih
kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.
h) Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se nadležnom Upravnom
odjelu Grada Pule koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora u dnevnom tisku,
na web stranicama Grada Pule i na oglasnim pločama škola.
i) Materijal za izbore (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za
kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava nadležni Upravni
odjel Grada Pule.
j) Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provoñenje izbora osiguravaju škole.

IV. KONSTITUIRANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Pule u
roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.
V. PREDSJEDAVAJUĆI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Članak 6.

Predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća (odrasla osoba) imenuje Gradonačelnik,
na prijedlog Koordinacijakog odbora.
Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća:
a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
b) proziva vijećnike,
c) u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i vodi sjednicu,
d) modelira raspravu,
e) osigurava rad sukladno Statutu
f) vodi zapisnik.

VI. DJEČJI GRADONAČELNIK
Članak 7.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg
gradonačelnika Predsjedavajućem Dječjeg gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana
objave rezultata izbora.
Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem.
Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj
glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor
izmeñu tih kandidata na istoj sjednici.
Dječji gradonačelnik iz redova vijećnika dječjeg gradskog vijeća bira svog
zamjenika.
Članak 8.

Dječji gradonačelnik
manifestacijama Grada Pule.
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Ako Dječji gradonačelnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice
Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom
projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik Dječjeg
gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i
pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o
razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrñuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat,
koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.

VII. MANDAT VIJEĆNIKA
Članak 9.

Mandat vijećnika Dječjeg gradskog vijeća je jedna godina.

Članak 10.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima
Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, rad na projektu, prikupljanje mišljenja i
prijedloga, promotivne aktivnosti) .
O temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, vijećnik je
obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge učenica i učenika svoje škole.
Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.
Ako vijećnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg
gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu,
prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik ili škola u kojem je
izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova
razrješenja.
Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o
razrješenju vijećnika i utvrñuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u školi na
izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.
Mandat izabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog
saziva. U slučaju izricanja pedagoške mjere u osnovnoj školi vijećnik se razrješuje dužnosti,
te ga na toj funkciji zamjenjuje kandidat koji je u školi na izborima za Dječje gradsko vijeće
dobio treći najveći broj glasova.

VIII. DJELOKRUG RADA
Članak 11.

Dječje gradsko vijeće se informira i izjašnjava o važnim dokumentima Grada Pule:

a) proračunu Grada Pule,
b) urbanističkim planovima,
c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta,
kulture i slobodnog vremena i
d) planovima i programima ureñenja zelenih površina i sportsko rekreacijskih područja.

Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju tijela
gradske uprave.
Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku.

Članak 12.
Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi
prijedloge o sljedećim pitanjima :
a) potrebama djece i mladih,
b) radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece,
c) kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu,
d) planovima razvoja školstva,
e) programima izvannastavnih aktivnosti i
f) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

Mišljenja i prijedlozi se dostavljaju nadležnim tijelima gradske uprave, koja su ih dužna
razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradonačelnika.
Članak 13.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog
vijeća koji se osigurava u Proračunu Grada Pule.

Članak 14.

Dječje gradsko vijeće surañuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili
regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

IX. NAČIN RADA
Članak 15.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.
Sjednice Dječjeg gradskog vijeća saziva Dječji Gradonačelnik.
Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim putem.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na
sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest (15) dana prije održavanja sjednice.
Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.
Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrñuju predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.

Članak 16.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik se u roku od 8 dana dostavlja Gradonačelniku Grada Pule i Pročelniku
nadležnog Upravnog odjela Grada.

Članak 17.

Komunikaciju izmeñu Dječjeg gradskog vijeća i tijela gradske vlasti osigurava se
prisutstvom gradonačelnika Grada Pule ili predsjednika Gradskog vijeća Grada Pule na
sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.
U slučaju spriječenosti gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća imenuju osobe
koje će umjesto njih prisustvovati sjednici.

Članak 18.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.
O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem dnevnog tiska, web
stranica Grada Pule i oglasnih ploča u školama.

X. SREDSTVA ZA RAD
Članak 19.

Program rada i financijski plan utvrñuje Koordinacijskii odbor Projekta na prijedlog
Dječjeg Gradskog vijeća.
Program rada sadrži popis aktivnosti (edukacija o dječjim pravima, edukacija o
načinu organizacije i funkcioniranju Grada Pule, rad na odabranim projektima – po izboru
Dječjeg gradskog vijeća, sjednice, promotivne aktivnosti, studijska putovanja) s navedenim
nositeljima i rokovima izvršenja.
Financijska
sredstva
se
osiguravaju
u
Proračunu
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Grada

Pule.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća čine po dva (2) učenika osnovnih škola na
području grada Pule koje je predložilo učeničko vijeće škole.
Mandat vijećnika prvog saziva traje do konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog
vijeća sazvane po odredbama ovog statuta.

Članak 21.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova sadržana je u članku 39 Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine
Grada Pule br.07/09, 16/09 i i 12/11).

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
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, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine
donijelo Odluku o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule (Službene
novine Grada Pule 02/12), 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 omogućit će direktan i konkretan način obrazovanja mlañih
sugrañana o funkcioniranju demokratskog sustava. Dvosmjerna komunikacija će biti
zanimljiva i korisna svim osobama koje donose odluke za područja od interesa za djecu i
mlade.
Grad Pula na taj način omogućiti će djeci da stječu uvid u širu zajednicu 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 radom oni se upoznaju s pravilima demokratskog društva,
tolerancije i suživota.
Odlukom o prihvaćanju projekta “Dječje gradsko vijeće” imenovan je
Koordinacijski odbor u sastavu: Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnikapredsjednica koordinacijskog odbora, te članovi odbora 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 i Dolores Višković Terzić, Voditeljica Dječjeg foruma.
Koordinacijski odbor izradio je prijedlog Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada
Pule te ga dostavlja Gradskom vijeću na nadležno postupanje. U izradi prijedloga statuta
Koordinacijski odbor koristio je saznanja iz Istraživanja UNICEF-a i Saveza društava
Naša djeca Hrvatske pod nazivom „Participacija djece u dječjim vijećima u Hrvatskoj“ –
snimka stanja dječjih prava u Hrvatskoj.

Statutom se ureñuje: sastav Dječjeg gradskog vijeća, način izbora vijećnika,
odredbe o konstituirajučoj sjednici dječjeg gradskog vijeća, izbor presjedavajućeg dječjeg
gradskog vijeća, izbor dječjeg gradonačelnika, odredbe o mandatu vijećnika, osiguranje
sredstava za rad vijeća te odredbe o načinu rada.
III PRIJEDLOG TEKSTA AKTA
U prilogu se dostavlja tekst Nacrta predmetne Odluke.

IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za realizaciju ovog akta nije potrebno osigurati financijska sredstva.

PROČELNIK
Mr.sc. Erik Lukšić

