IZVJEŠĆE S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE DJEČJEG GRADSKOG
VIJEĆA GRADA OMIŠA, 14.12. 2012.g.

Dana 14. prosinca 2012. Godine, u 18:00 sati, u Omišu, ulica F. Benkovića 1/I, održana je
konstituirajuća sjednica 3. Saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša. Osim što je ove godine
sjednica sazvana nešto kasnije nego inače (obično se održava 20. studenog, kada se obilježava
MeĎunarodni dan djeteta), nazočnima su se predstavile i nove voditeljice – Milka Vulić i Suzana
Mandalinić, koje su na mjestima koordinatorica naslijedile prof. Ivanu Vlahović i prof. Helandu
Čović, koje su Dječje gradsko vijeće uspješno vodile od 1. saziva.
Potom je uslijedila prozivka odabranih dječjih vijećnika. Od ukupno 27 vijećnika s područja Grada
Omiša (Omiš, Kučiće, Čišla, Kostanje, Srijane, Tugare, Blato na Cetini), nazočilo je njih 14, u pratnji
roditelja.
Prije čitanja i usvajanja točaka dnevnog reda,
učenica Marija Pavlić, zamjenica dječjeg
gradonačelnika u 2. Sazivu i jedna od najaktivnijih vijećnica, održala je kratku prezentaciju o radu,
aktivnostima i postignućima Dječjeg gradskog vijeća u protekle dvije godine.
Dnevni red sjednice je bio slijedeći:
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša
2. Izbor dječjeg gradonačelnika
3. Program rada Dječjeg gradskog vijeća
Za izbor dječjeg gradonačelnika pristigle su dvije izvrsne kandidature koje su pročitane na sjednici, a
birači (dječji vijećnici) nisu imali niti malo lagan zadatak, što se i pokazalo u odnosu glasova koje su
osvojile kandidatkinje (8:6). Pobjedu je odnijela Lea Tokić, učenica 7. razreda OŠ „Josip Pupačić“,
koja se obratila nazočnima, a svoju prvu službenu dužnost je imala već za dva dana – svečano je
otvorila 6. Dječji advent u Ilirskom sjemeništu.
Nakon čestitke svim članovima Dječjeg gradskog vijeća i njihovoj novoizabranoj gradonačelnici,
okupljenima se obratio i Josip Knežević, predsjednik društva „Naša djeca“, pod kojim i djeluje Dječje
gradsko vijeće. Voditeljice su zahvalile na dolasku i podršci prisutnim roditeljima, novinarima i
ostalim uzvanicima, meĎu kojima su bili i g. Zvonko Močić, g. Mijo Mimica i gĎa. Anka Mandušić.
Gospodin Zvonko Močić, se na kraju sjednice takoĎer obratio nazočnima - čestitao je malim
vijećnicima, ukazao im na važnost njihove funkcije, pohvalio dosadašnje aktivnosti Dječjeg gradskog
vijeća, stavio se na raspolaganje u ime „velikog“ Gradskog vijeća, te im poželio sreću u budućem
radu.

