SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je
savjetovanje provedeno:

NACRT PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2017. GODINU

Vrijeme trajanja
savjetovanja:

OD 4.11.- 14.11.2016.

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Približiti stanje gradskih financija građanima i upoznavanje sa s najvažnijim dokumentima
potrebnim za funkcioniranje Grada. Traže se mišljenja i primjedbe za što kvalitetniji
proračun.

Redni
broj

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

Društvo Naša
djeca Ogulin

Članak na
koji se
odnosi
primjedba/
prijedlog

Uvrštavanje
stavke za
Dječje
gradsko
vijeće

Tekst primjedbe/prijedloga

Predmet: prijedlog Društva Naša djeca Ogulin
na Nacrt Proračuna Grada Ogulina
za 2017. godinu, dostavlja se

Na sjednici Izvršnog odbora Društva
Naša djeca Ogulin održanoj dana 9. studenog
2016. godine donesen je prijedlog da se u
Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2017.
godinu stavka „Rad Dječjeg gradskog vijeća“
uvrsti u proračun kao zasebna stavka te da se
rad Dječjeg gradskog vijeća financira iz
proračuna van modela prijave na natječaj za
udruge koje raspisuje Grad.
Obrazloženje:
Dječje gradsko vijeće (DGV) Grada
Ogulina osnovano je 4. ožujka 2011. godine, s
ciljem aktivnog uključivanja djece i mladih u
život i upravljanje gradom te ostvarivanje
prava, želja i potreba djece grada Ogulina.
Osnivanje DGV važan je segment u dobivanju
prestižnog naslova Grad Ogulin-prijatelj djece,
jer participacija i uvažavanje dječjeg mišljenja
vezano uz stvari koje se na njih odnose važan
je čimbenik za život djece u gradu.
Saziv DGV čine 11 vijećnika predstavnika
ogulinskih osnovnih škola: učenika od IV do
VII razreda, predstavnici Dječjeg foruma Klek
(koji rade u okviru DND Ogulin) i predstavnik
Udruge Radost.
Oblici djelovanja DGV: sastanci, sjednice,
tematske radionice, radni boravak na terenu

Prihvaćanje/
neprihvaćanje
primjedbe ili
prijedloga

Prihvaćen
prijedlog Društva Naša
djeca Ogulin

"na licu mjesta", susret kod gradonačelnika,
posjeti gradskoj upravi, posjeta županu, posjeta
ustanovama, drugima i tvrtkama koje djeluju
za djecu, susreti sa saborskim zastupnicima,
sudjelovanje predstavnika DGV u raspravama
od bitnog značaja za položaj, prava i potrebe
djece na lokalnoj, državnoj ili globalnoj razini,
iniciranje odabrane rasprave u lokalnim
tijelima i ustanovama grada, uključivanje u
procese donošenja odluka koje se odnose na
djecu, kontakti s Dječjim vijećima u drugim
gradovima i općinama, suradnja s Dječjim
forumima, dječji javni skupovi, pisanje poruka
odraslima, provedba ciljanih istraživanja
odabranih aspekta u gradu, provedba ankete
među djecom i građanima u gradu,
objavljivanje tematskih dječjih poruka
odraslima, organiziranje izložbi rezultata
Dječjeg vijeća, održavanje prigodnih skupova
za obilježavanje važnih datuma, sudjelovanje u
javnim
manifestacijama
grada,
izrada
namjenskih
letaka,
plakata,
apela,
transparenata o prijedlozima i potrebama djece.

Saziv svakog DGV pratio je i donošenje
programa rada i financijskog plana koji se
temeljio na prihodima iz gradskog proračuna, u
manjoj mjeri sredstava DND-a te sredstva
osnovnih škola.
Program Dječjih vijeća uvršten je i u
Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe
djece. I za odrasle i za djecu, razvoj kulture
sudjelovanja predstavlja snažan oblik vježbanja
demokracije. Afirmacija prava djece na
sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a
ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije
UN-a o pravima djeteta.
Prošle godine po osnovi Javnog poziva za
predlaganje programskih potreba iz područja
socijalne skrbi,
udruga proizišlih
iz
Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja
interesa za Grad Ogulin za 2016. godinu
ostvarili smo sufinanciranje projekta „Daj 5 za
dječja prava“.
Iz svega navedenog predlažemo da se rad DGV
uvrsti kao redovna stavka u okviru Razdjela
010 Gradska predstavnička i izvršna tijela,

Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, kako
je to praksa u mnogim gradova u RH u kojima
radi i djeluje DGV. Na taj način omogućio bi
se daljnji nesmetani rad dječjih vijeća na razini
dječje participacije u okviru ukupnog
predstavničkog tijela Grada Ogulina, a ne kao
do sada da se sredstva za djelovanje DGV
ostvaruju putem natječaja Grada u okviru
financiranja udruga koje djeluju na području
Grada Ogulina.
Sredstva potrebna
za godišnji rad DGV
predlažemo u iznosu od 15.000,00 kuna, a
navedeni
iznos
može
se
osigurati
umanjivanjem stavke „Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja“ u okviru istog razdjela i
glave ili na neki drugi način koji odgovara
predlagatelju proračuna.

Nadamo se da ćete po razmatranju ovog
prijedloga isti i prihvatiti te se zahvaljujemo u
ime svih dječjih vijećnika grada Ogulina.
S poštovanjem,

Predsjednica DND Ogulin

Ljiljana Kaurić

