Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13,
1/16 i 1/18), Gradsko vijede Grada Križevaca na svojoj 12. sjednici održanoj 11.09.2018. godine donosi
ODLUKU O OSNIVANJU
DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRIŽEVACA

Članak 1.
Osniva se Dječje gradsko vijede Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijede), kao
predstavničko tijelo djece sa područja Grada Križevaca. Dječje Gradsko vijede osniva se s ciljem ostvarivanja
prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Križevaca.
Dječje gradsko vijede osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje
u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja djece u Gradu Križevcima.
Članak 2.
Ovom odlukom utvrđuje se sastav, izbor Dječjeg gradskog vijeda, djelokrug rada Dječjeg gradskog
vijeda, način rada i druga pitanja značajna za rad Dječjeg gradskog vijeda.
Članak 3
Dječje gradsko vijede čini 7 (sedam) članova, po tri učenika od V. do VII. razreda Osnovne škole
Ljudevita Modeca i Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci te jedan predstavnik Centra za odgoj, obrazovanje
i rehabilitaciju Križevci.
U izborima za Dječje gradsko vijede imaju pravo sudjelovati svi učenici navedenih škola i Centra koji
imaju prebivalište na području Grada Križevaca.
Članak 4.
Mandat članova Dječjeg gradskog vijeda traje dvije (2) godine, a isti je ograničen završetkom
osnovnoškolskog školovanja.
Pojedini učenik može se kandidirati i biti izabran više puta.
Mandat dječjeg vijednika prestaje u slučaju prestanka statusa učenika Osnovne škole.
U slučaju izricanja pedagoške mjere u Osnovnoj školi dječji vijednik se razrješuje dužnosti, te ga na toj
funkciji zamjenjuje kandidat koji je na izborima za Dječje gradsko vijede dobio sljededi najvedi broj glasova.
Članak 5.
Odluku o raspisivanju izbora za Dječje Gradsko vijede donosi Gradonačelnik.
Članak 6.
Postupak izbora članova Dječjeg gradskog vijeda vodi Povjerenstvo za izbor Dječjeg gradskog vijeda
Grada Križevaca koje imenuje Gradonačelnik.
Izbori se provode uz suradnju sa stručnim službama škola i Centra.
Povjerenstvo de nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora, utvrditi program aktivnosti na provedbi
izbora (rokove kandidatura, objave kandidatura, promidžbu, prezentaciju, vrijeme i prostor u kojem de se
održati izbori, utvrđivanje rezultata glasovanja, objava rezultata i ostalo).
Članak 7.
Konstituirajudu sjednicu Dječjeg gradskog vijeda saziva Gradonačelnik u roku od petnaest (15) dana od
dana objave rezultata izbora.
Dječje gradsko vijede konstituirano je izborom predsjednika Dječjeg gradskog vijeda, ako je na
konstituirajudoj sjednici nazočna vedina članova Dječjeg gradskog vijeda.
Do izbora predsjednika Dječjeg gradskog vijeda konstituirajudoj sjednici predsjedava Gradonačelnik ili
osoba koju on ovlasti.

Članak 8.
Članovi Dječjeg gradskog vijeda biraju svog predsjednika i zamjenika predsjednika. Neslužbeni naziv je
Dječji gradonačelnik, odnosno zamjenik Dječjeg gradonačelnika.
Za predsjednika izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu vedinu glasova prisutnih vijednika. Za
zamjenika je izabran kandidat koji dobije najviše glasova nakon predsjednika.
Predsjednik Dječjeg gradskog vijeda (Gradonačelnik) saziva i organizira sjednice Dječjeg gradskog vijeda
(u suradnji s voditeljem/voditeljima dječjeg gradskog vijeda – odrasla/e osoba/e), predlaže dnevni red,
objavljuje rezultate glasovanja, potpisuje akte koje donosi Dječje gradsko vijede.
Članak 9.
Na konstituirajudoj sjednici Dječje vijede donosi Poslovnik Dječjeg gradskog vijeda kojim de se urediti
način i izbor Dječjeg gradonačelnika i zamjenika, opis poslova, početak obavljanja vijedničke dužnosti te sva
druga pitanja povezana s radom i održavanjem sjednica.
Članak 10.
Predsjednik predstavlja Dječje gradsko vijede i sudjeluje na manifestacijama Grada Križevaca, kada iz
objektivnih razloga nije u mogudnosti, zamjenjuje ga zamjenik ili netko od vijednika.

Članak 12.
Dječje gradsko vijede ima sljededi djelokrug rada:
- potiče aktivno sudjelovanje djece u javnom životu Grada,
- utvrđuje stanje i potrebe djece u sredini u kojoj žive,
- javno iznosi mišljenja i prijedloge,
- zalaže se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u Gradu Križevcima kojima se poboljšava
položaj djece,
- upoznaje se s radom gradonačelnika, gradske uprave i Gradskog vijeda,
- vodi brigu o djeci u području socijalne skrbi,
- različitim programima obilježava važne datuma i blagdane od značaja za djecu,
- ostvaruje kontakte s drugim dječjim vijedima i razmjenjuje iskustva,
- informira ostalu djecu, ali i širu javnost, o saznanjima, postupcima i ostvarenim rezultatima
- obavlja i druge poslove od značaja za djecu.
Članak 13.
Vijednik Dječjeg gradskog vijeda obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeda i o
njima na prikladan način obavijestiti razredni odjel u kojem je izabran.

Članak 14.
Dječje gradsko vijede održava sjednice u pravilu najmanje jednom tromjesečno, dok se pojedine
aktivnosti i programi provode sukladno donesenom Planu rada.
Sjednica se može održati ako je prisutna vedina vijednika.
O radu sjednice vodi se zapisnik, a kojeg su vijednici dužni sastaviti te dostaviti školi i Gradu Križevcima.
Rad dječjih vijednika zasniva se na volonterskoj bazi.

Članak 15.
Gradonačelnik Grada Križevaca imenovat de voditelja/icu Dječjeg gradskog vijeda posebnim rješenjem.
Voditelji/ca Dječjeg gradskog vijeda imaju slijededu ulogu:
1. sazivati sjednice Dječjeg gradskog vijeda,
2. poticati vijednike i pomagati pri radu,

3.
4.
5.
6.
7.

pratiti sjednice, radionice i aktivnosti Dječjeg gradskog vijeda,
pružati informacije o provedenim djelima,
upudivati djecu na mogudnost rješavanja problema,
educirati djecu za njihove uspješne javne nastupe, poruke i zahtjeve.
provoditi i ostale aktivnosti prema potrebi

Rad voditelja Vijeda zasniva se na volonterskoj osnovi.
Članak 16
Uvjete za rad vijeda osigurava Grad Križevci (financijska sredstva, prostor i stručnu pomod). Stručne i
administrativne poslove obavljaju Upravni odjeli Grada u suradnji s voditeljem Vijeda i članova Koordinacijskog
odbora za provedbu akcije Gradovi i opdine - prijatelji djece.

Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Križevaca.
Klasa: 011-01/18-01/2
Ur.broj: 2137/02-01/04-18-1
Križevci, 11.09.2018. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVCI
Predsjednik
Marko Katanovid

Obrazloženje:
Nakon donošenja Odluke o uključenju u akciju Gradovi i opdine – prijatelji djece, Grad Križevci
intenzivno radi na ispunjenju kriterija te provođenju aktivnosti, kako bi i Grad Križevci stekao taj status.
Cilj nije dobiti samo ovaj status kako bi se zadovoljila forma, ved uistinu aktivno uključilo djecu u aktivnosti i
odluke koje se tiču njih, a jedan od načina da se djeca uključe je i kroz djelovanje u Dječjem gradskom vijedu.
Konvencija UN-a o pravima djeteta kao temeljni dokument koji štiti dječja prava, također govori o potrebi i
pravu djeteta na participaciju u javnom životu svoje zajednice i to je izraženo kroz:
pravo na izražavanje svojih stavova i stvarima koje se odnose na djecu, slobodu izražavanja i pravo na
primanje informacija, slobodu misli, sloboda udruživanja te pravo na sudjelovanje u društvenom životu
zajednice.
Nacionalna strategija za prava djece također navodi kao jedan od ciljeva osiguranje aktivnog sudjelovanja
djece što znači da ona imaju pravo izredi svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.
Ovom se odlukom predlaže osnivanje Dječjeg gradskog vijeda kao predstavničkog tijela djece s
područja Grada Križevaca. Odlukom je utvrđen sastav, izbor Dječjeg gradskog vijeda, djelokrug rada Dječjeg
gradskog vijeda, način rada i druga pitanja koja su značajna za rad Dječjeg gradskog vijeda.
Predlaže se Gradskom vijedu usvajanje Odluke o osnivanju dječjeg Gradskog vijeda Grada Križevaca.
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

