
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE 

 

 

Na temelju članka 8. stavka 4. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 6/22), Dječje gradsko vijeće Grada Knina na 1. sjednici 

održanoj dana 13. siječnja 2023., donosi 

 

 

POSLOVNIK   

DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA 

 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 2. 

 

Dječje gradsko vijeće Grada Knina (dalje u tekstu: Vijeće) predstavničko je tijelo djece 

osnovnih škola na području grada Knina.  

Vijeće je osnovano s ciljem promicanja prava i potreba djece u gradu Kninu u skladu s 

Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta  

 

Članak 3. 

 

Sjedište Vijeća je na adresi dr. Franje Tuđmana br.2 u Kninu. 

 

 

RAD VIJEĆA 

Članak 4. 

 

Vijeće ima 8 članova, 4 predstavnika iz svake osnovne škole s područja Grada Knina. 



Mandat dječjih vijećnika je dvije godine, a pojedini učenik može se kandidirati i biti 

izabran najviše dva puta. Mandat dječjih vijećnika počinje njihovim izborom u Vijeće, a prava 

i dužnosti započinju im danom konstituiranja Vijeća. 

 

Članak 5. 

 

Vijeće se konstituira danom održavanja prve sjednice kojoj nazoči većina ukupnog broja 

dječjih vijećnika. Prvu sjednicu saziva i njome predsjedava Gradonačelnik Grada Knina ili 

osoba koju za to ovlasti Gradonačelnik. 

Konstituirajuća sjednica se održava u roku od 15 dana od dana dobivenih rezultata o 

provedenim izborima. 

 

Članak 6. 

 

Na prvoj sjednici Vijeće donosi Poslovnik Dječjeg gradskog vijeća u skladu s Odlukom 

o osnivanju Vijeća.  

Na drugoj sjednici Vijeće bira dječjeg gradonačelnika i njegovog zamjenika iz reda 

svojih vijećnika. 

Vijeće donosi i Godišnji program rada s planom potrebnih financijskih sredstava te se 

brine o izvršenju donesenog Programa rada sukladno sredstvima odobrenim u Proračunu Grada 

Knina. 

 

Članak 7. 

 

Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice 

ukupnog broja članova. 

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja 

glasova „za“ i „protiv“ odlučujući je glas dječjeg gradonačelnika. 

Na poziv dječjeg gradonačelnika sjednicama mogu nazočiti dužnosnici i djelatnici 

Grada Knina te predstavnici pravnih osoba za koje oni ocijene da mogu biti od koristi za 

rješavanje određenih problema iz područja života djece. 

 

Članak 8. 

 

Dječji gradonačelnik saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. 

U slučaju njegove spriječenosti navedene obveze privremeno preuzima njegov 

zamjenik. 

Dječji gradonačelnik zastupa i predstavlja Vijeće te sudjeluje na manifestacijama Grada 

Knina od interesa za djecu, a po pozivu Gradonačelnika Grada Knina. 

Dječji gradonačelnik određuje zapisničara sjednice iz reda vijećnika 6. i 7. razreda. 

 

Članak 9. 

 

Dječji vijećnik obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Vijeća (edukativne 

radionice, rad na projektima, prikupljanje mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima za život 

djece, promotivne aktivnosti. 

 



Članak 10. 

 

Vijećnik je obvezan prikupljati mišljenja i prijedloge učenika i učenica razreda koje 

predstavlja te iznijeti prijedloge na sjednicama Vijeća. 

Vijećnik je obvezan informirati školu o aktivnostima Vijeća u koja je uključen. 

 

Članak 11. 

 

Svaki član Vijeća ima pravo sudjelovati u raspravi po pojedinim točkama i odlučivati o 

predmetima dnevnog reda, a prethodno o dnevnom redu. 

Glasovanje na sjednicama Vijeća je javno. 

 

 

MJERE I JAVNOST RADA 

Članak 12. 

 

 U slučaju nepostojanja kvoruma, predsjedavajući prekida sjednicu. 

U slučaju nepoštovanja dnevnog reda bilo kojeg člana Vijeća, predsjedavajući može 

izreći opomenu. 

U slučaju kontinuiranog neopravdanog neispunjavanja obveza bilo kojega člana Vijeća, 

nadležni Upravni odjel Grada Knina obavijestit će školu iz koje dolazi vijećnik na daljnje 

postupanje sukladno Odluci o osnivanju Vijeća. 

 

Članak 13. 

 

Zapisnik sa sjednice u roku od 8 dana od sjednice predsjedavajući dostavlja nadležnom 

Upravnom odjelu Grada Knina. 

Zapisnik mora sadržavati redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto sjednice, imena 

osoba koje su nazočne i koje nisu nazočne, predloženi i usvojeni dnevni red, opis tijeka sjednice, 

odluke, zaključke i rezultate glasovanja.  

Zapisnik moraju potpisati zapisničar i predsjednik. 

 

Članak 14. 

 

Sjednice Vijeća su javne. 

O radu Vijeća, javnost se obavještava putem internet stranica Grada Knina i oglasnih 

ploča osnovnih škola u gradu Kninu. 

 

Članak 15. 

 

Gradonačelnik, njegov zamjenik ili osoba koju on za to ovlasti, odredit će voditelja 

Vijeća koji će usmjeravati i nadzirati pravilnost rada Vijeća. 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Koordinacijski odbor 

Grada Knina za provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ pomažu i prate rad 

Vijeća te pruža administrativnu, stručnu i tehničku podršku Vijeću. 

 



Koordinacijski odbor Grada Knina za provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji 

djece“ pomaže Vijeću pri programskim, projektnim i organizacijskim aktivnostima. 

Financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Knina. 

 

Članak 16. 

 

Vijeće podnosi Gradonačelniku Grada Knina Godišnje izvješće o svom radu. 

Gradonačelnik može zahtijevati od Vijeća Izvješće o radu ili o pojedinim pitanjima 

iz njegovog djelokruga, kad god ocijeni da je to potrebno. 

 

Članak 17. 

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/3 

URBROJ: 2182-10-02-23-8 

Knin, 13. siječnja 2023. 

                                                                               

 

                                                                                                     PREDSJEDATELJ 

                                                                                      GRADONAČELNIK GRADA KNINA 

 

                                                                                                 Marijo Ćaćić, mag.oec. 

 


