Na temelju čl. 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” 36/13A), u vezi sa Zahtjevom Društva „Naša djeca“ Grada Zlatara za osnivanje
Dječjeg gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 007-02/15-01/07, URBROJ: 363-15-1 od 12.
studenog 2015. godine, a sve u svrhu provođenja inicijative Grad Zlatar - prijatelj djece,
Gradsko vijeće Grada Zlatara na 7. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015., donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Zlatara
Članak 1.
Osniva se Dječje gradsko vijeće Grada Zlatara (nastavno: Dječje gradsko vijeće) u
okviru inicijativu Grad Zlatar - prijatelj djece, kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava
djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Zlatara, a koju Grad Zlatar provodi uz
sudjelovanje:
- Društva „Naša djeca“ Grada Zlatara,
- Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar,
- Osnovne škole Belec.
Dječje gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih
Konvencijom o pravima djece, osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje
prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u
Gradu Zlataru.
Dječje gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od
interesa za djecu. Projekt Dječje gradsko vijeće uključuje svu djecu od V.-VII. razreda
osnovne škole.
Članak 2.
Dječje Gradsko vijeće čini 9 (devet) članova, po 2 (dva) predstavnika svakog
razrednog odjeljenja od V. do VII. razreda Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i 1 (jedan)
predstavnik učenika V. do VII. razreda Osnovne škole Belec, koji imaju prebivalište na
području Grada Zlatara.
Članak 3.
U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici
Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i Osnovne škole Belec od V.-VII. razreda. Kandidat koji
se prijavljuje za vijećnika mora biti dobrog ili uzornog vladanja, koji nema izrečenu niti jednu
od pedagoških mjera.
Postupak izbora članova Dječjeg gradskog vijeća i objave rang-liste kandidata s
ostvarenim brojem glasova na prikladan način provode Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i
Osnovna škola Belec.
Mandat članova traje dvije godine, a isti je ograničen završetkom osnovnoškolskog
školovanja.
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 drugi, odnosno treći najveći broj glasova.
Članak 4.
Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik Grada Zlatara
u roku 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata izbora.
Dječje gradsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Dječjeg gradskog vijeća,
na prijedlog vijećnika, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Dječjeg
gradskog vijeća.

Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća ne može se kandidirati za dječjeg gradonačelnika,
odnosno zamjenika dječjeg gradonačelnika.
Članak 5.
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju dječjeg
gradonačelnika i zamjenika predsjedniku Dječjeg gradskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od
dana objave rezultata izbora predsjednika Dječjeg gradskog vijeća.
Dječjeg gradonačelnika i zamjenika 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 između tih kandidata na istoj sjednici.
Dječji gradonačelnik i njegov zamjenik imaju mandat od dvije godine.
Članak 6.
Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama
Grada Zlatara. Kada Dječji gradonačelnik iz objektivnih razloga nije u mogućnosti,
zamjenjuje ga Zamjenik dječjeg gradonačelnika.
Ako Dječji gradonačelnik neopravdano ne sudjeluje na 3 (tri) uzastopne sjednice
Dječjeg gradskog vijeća ili na 3 (tri) uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne
radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga) 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 utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na
izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.
Članak 7.
Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg
gradskog vijeća i o njima na prikladan način obavijestiti razredni odjel u kojem je izabran.
Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je
izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća.
Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza
Članak 8.
Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na 3 (tri) uzastopne sjednice Dječjeg
gradskog vijeća, 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 utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u školi na izborima za
Dječje gradsko vijeće dobio drugi, odnosno treći najveći broj glasova.
Članak 9.
Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno te na prijedlog djece i škola raspravljati i
iznositi prijedloge o:
- potrebama djece i mladih,
- radu gradskih ustanova s aspekta interesa djece,
- planovima razvoja školstva,
- programima izvannastavnih aktivnosti,
- programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i gradu,
- svim ostalim pitanjima od važnosti za djecu i mlade.

Članak 10.
Dječje gradsko vijeće održava sjednice u pravilu najmanje jednom tromjesečno.
Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.
O radu sjednice vodi se zapisnik, a kojeg su vijećnici dužni sastaviti te dostaviti
školama i gradonačelniku Grada Zlatara, odnosno pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Zlatara.
Članak 11.
Dječje gradsko vijeće ima Statut.
Statut donosi Dječje gradsko vijeće nakon konstituirajuće sjednice.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zlatara na davanje tumačenja i donošenje
provedbenih odluka u smislu provedbe ove Odluke.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
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