
 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-03/22-01/3 

URBROJ: 2182-10-02-23-9 

Knin, 13. siječnja 2023. 

 

Z A P I S N I K 

s 1. konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

 

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina  održana je 13.siječnja 2023. 
godine   u   gradskoj vijećnici Grada Knina s početkom u 13,00 sati. 
 
PRISUTNI VIJEĆNICI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA:     
    

1.Petar Rajić (OŠ Domovinske zahvalnosti, 4.r) 
2. Cvita Nakić (OŠ Domovinske zahvalnosti, 6.r) 
3. Leon Ercegovac (OŠ Domovinske zahvalnosti, 7.r) 
4. Luka Rastović (OŠ Dr.F.Tuđmana, 4.r) 
5. Toni Ivanković (OŠ Dr.F.Tuđmana, 5.r) 
6. Andrea Todorović (OŠ Dr.F.Tuđmana, 6.r) 
7.Maria Jelić (OŠ Dr.F.Tuđmana, 7.r) 

 
ODSUTNA:  

1. Petra Bašić (OŠ Domovinske zahvalnosti, 5.r) 
 

Konstituirajućoj sjednici su prisustovali i gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić, 
dogradonačelnici Kristina Perić i Željko Džepina, članovi Gradskog koordinacijskog odbora 
Grada Knina za provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“: Spomenka Martić, Mara 
Barić, Marija Stojanović, Nada Kljajić i Sandra Žulj Cigić, zaposlenici gradske uprave Sandra 
Petrović Brnić i Ana Bajan, te predstavnici medija. 
 

Gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić (dalje u tekstu:Gradonačelnik)otvara 
sjednicu, pozdravlja sve prisutne i nakon uvodnih riječi, konstatira da sjednici prisustvuje 7 
dječjih vijećnika (1 vijećnik je opravdano odsutan)  i  da Vijeće  ima kvorum  za pravovaljano 
odlučivanje i donošenje odluka, te predlaže slijedeći  

 
 

Dnevni red 
 

1. Predstavljanje vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

2. Prijedlog Poslovnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

3. Razno 

- Upoznavanje vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina s Konvencijom o 

pravima djeteta. 

Nakon što je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen prelazi se na raspravu po pojedinim 

točkama. 

 

 



 

Točka 1. 
Predstavljanje vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

 
Gradonačelnik  je predstavio  svih sedam prisutnih vijećnika kojima je na zabavan i 

edukativan način približio posao gradonačelnika i pojmove o njihovom budućem radu kao i 

smjernice koje se tiču njihovih daljnjih odluka o kvaliteti života i rada djece našeg grada. 

 

Točka 2. 
Prijedlog Poslovnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

 
Gradonačelnik je prepustio riječ članici koordinacijskog odbora Grada Knina za 

provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ gospođi  Spomenki Martić da malim 
vijećnicima prezentira Prijedlog Poslovnika DGV. Nakon predstavljanja Poslovnika, 
predsjedavajući je prijedlog dao na glasovanje. Utvrđeno je da je Prijedlog jednoglasno  
prihvaćen, te je Poslovnik dječjeg Gradskog vijeća Grada Knina usvojen.  

 
Točka 3. 
Razno 

(Upoznavanje vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina s Konvencijom o pravima 
djeteta) 

Gradonačelnik je prepustio riječ članici koordinacijskog odbora Grada Knina za 
provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ gospođi  Spomenki Martić da vijećnicima  
prezentira Konvenciju o pravima djeteta. Vijećnici su upoznati da na ovaj način imaju 
mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što 
su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran 
i zdrav grad i mnogim drugim. Također im je prezentirano da je poželjno da izražavaju svoja 
mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici 
stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za 
socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze 
adekvatna rješenja za iste. 

 
Na kraju sjednice gradonačelnik  je malim vijećnicima zaželio puno sreće i uspjeha u 

mandatu te je istaknuo kako će uvijek rado poslušati sve njihove prijedloge i ideje, te je naveo 
da  će sjednicu Dječjeg gradskog Vijeća voditi  on sve  do izbora dječjeg gradonačelnika na 
idućoj sjednici, kada će se donijeti Plan rada dječjeg vijeća. 

 
 

Završeno u 13,30 sati. 
 
 
 
Zapisničar:        Gradonačelnik: 
Ana Bajan        Marijo Ćaćić 


