
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice („Glasnik Grada 
Koprivnice“ broj 6/20.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 
4/09., 1/12., 1/13., 3/13. - pročišćeni tekst, 1/18 i 2/20) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 
28.08.2020. godine, donio je 

RJEŠENJE 
o imenovanju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice

Članak 1.

Za voditeljicu Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „voditeljicu“), 
imenuje se Vesnica Mlinarić, OIB: 43940580469, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi „Braća 
Radića“ Koprivnica, u svemu prema prijedlogu Društva naša djeca Koprivnica, od 28.08.2020. 
godine.

Članak 2.

Voditeljica se imenuje na mandat u trajanju od četiri (4) godine, i to počevši od 01.09.2020. 
godine.  

Voditeljica mora završiti edukaciju za voditelje dječjeg gradskog vijeća u roku od jedne (1) 
godine od dana imenovanja, a u slučaju nastanka više sile radi koje nije bilo moguće završavanje 
edukacije za voditelje dječjeg gradskog vijeća taj rok se može produžiti na zahtjev voditelja. 

Članak 3.

Voditeljica obavlja programske, projektne i organizacijske poslove za Dječje gradsko vijeće u 
suradnji sa DND Koprivnica, i to kako slijedi: 

- koordinira radom Vijeća,
- u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i saziva sjednice 

Vijeća,
- sudjeluje u pripremi Plana i programa rada Vijeća,
- prati prisutnost članova Vijeća na sjednicama Vijeća,
- surađuje s upravnim odjelom Grada Koprivnice nadležnim za Vijeće, 
- surađuje s osnovnim školama te drugim javnim ustanovama na području Grada 

Koprivnice vezano za aktivnosti Vijeća, 
- surađuje s DND Koprivnica,
- osigurava kontinuiran rad i aktivnosti Vijeća sukladno ovoj Odluci,
- vodi zapisnik sa sjednica Vijeća, 
- u suradnji s DND Koprivnica radi na promociji Vijeća, prava djece te aktivnosti 

koje provodi Vijeće, 
- prema potrebi sudjeluje na sjednicama Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i 

općine prijatelji djece“ i dr.. 
Voditeljica je za svoj rad odgovorna gradonačelniku Grada Koprivnice.

Članak 4.

Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku Grada Koprivnice“. 

KLASA: 230-01/17-01/0008
URBROJ: 2137/01-06-01/2-20-33
Koprivnica, 28.08.2020. 

        GRADONAČELNIK:
                                                                                                       

Mišel Jakšić, dipl. oec. 



O B R A Z L O Ž E NJ E

Dječje gradskog vijeća Grada Koprivnice osnovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada 
Koprivnice na 25. sjednici dana 17.07.2020. godine („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/20.), kojom 
je propisano da Dječje gradsko vijeće ima Voditelja koji se imenuje na prijedlog Društva naša djeca 
Koprivnica.

Sukladno odredbi članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice 
(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/20.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada 
Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. - pročišćeni tekst, 1/18 i 2/20) Gradonačelnik Grada 
Koprivnice imenuje Voditelja Dječjeg gradskog vijeća na prijedlog udruge Društvo naša djeca 
Koprivnica.

Dana 28.08.2020. godine Društvo Naša djeca Koprivnica dostavilo je prijedlog 
Gradonačelniku Grada Koprivnice za imenovanjem voditeljice Dječjeg gradskog vijeća kojim 
predlaže kao voditeljicu Vesnicu Mlinarić.

Ovom Odlukom imenuje se kao Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Vesnica Mlinarić na 
mandati od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Voditeljica mora završiti  edukaciju 
za Voditelje dječjeg gradskog vijeća u roku od jedne (1) godine od dana imenovanja, a u slučaju 
nastanka više sile radi koje nije bilo moguće završavanje edukacije za Voditelje dječjeg gradskog 
vijeća taj rok se može produžiti na zahtjev Voditeljice. 

Obzirom na prethodno navedeno predlaže se donošenje rješenja o imenovanju Voditeljice 
Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice Vesnice Mlinarić.

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

PROČELNICA:                                                                                        
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica                                                              


