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ŠTO JE DJEČJE GRADSKO VIJEĆE ?
Dječje gradsko vijeće Grada Omiša je institucionalni okvir za ostvarivanje prava
djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Omiša, koji se provodi uz sudjelovanje
Osnovne škole „Josip Pupačić“ Omiš, Osnovne škole „1. listopada 1942.“ Čišla i
Osnovne škole „Gornja Poljica“ Srijane, budući je:
- škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,
- u školi najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja
između izabranih vijećnika i druge djece
- uloga škole usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo.
CILJ DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje
prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta
življenja u Gradu Omišu. Dječje gradsko vijeće upozorava gradsku vlast na
probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI ?
U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati svi učenice i učenici
upisani u IV., V., VI. i VII. razred OŠ Josip Pupačić Omiš, OŠ 1. listopada 1942.
Čišla i OŠ Gornja Poljica Srijane kao i učenice i učenici drugih osnovnih škola istog
uzrasta s mjestom prebivališta na području Grada Omiša.
IZBORNI POSTUPAK
Gradonačelnik Grada Omiša donosi Odluku o raspisivanju izbora, kojom se definira
mandatno razdoblje, pravo sudjelovanja na izborima, način prijave i rok prijave.
U roku od 8 dana od dana donošenja Odluke škole informiraju djecu o raspisanim
Izborima.
Sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju prijavu na način i u roku
prospisanom Odlukom.
Po završenom izbornom postupku, rezultati izbora objavljuju se na službenim
mrežnim stranicama Grada Omiša.
Izborni postupak vode i prate članovi i volonteri Društva “Naša djeca” Grada Omiša.
Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada
Omiša u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
Svi podnositelji prijava obaviještavaju se o datumu Konstituirajuće sjednice
Dječjeg gradskog vijeća.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća biraju se na dvije godine. Dječje gradsko vijeće
čini 20 učenika. Ukoliko bude više zaprimljenih prijava, članove Dječjeg gradskog
vijeća biraju prijavljeni članovi za Dječje gradsko vijeća između sebe, tajnim
glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici, temeljem usmenih kandidatura.

DJEČJI GRADONAČLNIK/ICA
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose usmenu kandidaturu za funkciju Dječjeg
gradonačelnika na dan konstituirajuće sjednice. Dječjeg gradonačelnika biraju
vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe, tajnim glasovanjem, na
konstituirajućoj sjednici. 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.
Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za sva dodatna objašnjenja
voditeljici Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša Martini Milini na broj 091/5213321 ili predsjednici Društva Naša djeca Grada Omiša Matei Brstilo na broj
091/169-7445.

