Na temelju članka 42. točke 27. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15, i
„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16), Gradonačelnik Grada Vodica, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za koordinaciju akcijom
“Gradovi i Općine – prijatelji djece“
I.
U sastavu Odbora za koordinaciju imenuju se slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tina-Valerija Storić (predsjednica),
Bianca Klarendić (voditeljica Dječjeg gradskog vijeća)
Andrijana Šunjara
Martina Tabula
Ivana Mikulandra
Melina Lugović
Marija Zelić
II.
Osnovni zadaci Odbora za koordinaciju su:
- izrađuje prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Vodica,
- izrađuje prijedlog Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potrebe djece na području Grada
Vodica,
- koordinira i provodi izbore za dječje Gradsko vijeće i dječjeg Gradonačelnika Grada Vodica,
- koordinira i vodi rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Vodica,
- po završetku izbora donosi Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Vodica,
- osniva i vodi rad Dječjeg foruma Grada Vodica,
- promiče akciju u cjelini i posebno svoje rezultate u lokalnim medijima i na druge učinkovite
načine upoznaje širu javnost o Akciji
- prati provođenje svih strateških dokumenata i planova vezano za provođenje ove akcije,
- inicira i poduzima potrebne mjere za uspješno vođenje Akcije
- analizira postignute rezultate i nalazi rješenja za uočene teškoće i probleme u realizaciji
ukupnog programa Akcije,
- dostavlja Središnjem koordinacijskom odboru Akcije godišnja i periodična izvješća o stanju,
napretku i dostignućima Akcije u Gradskom KO,
- sudjeluje na središnjim godišnjim i tematskim savjetovanjima svih KO-a,
- provodi ostale aktivnosti koje su od interesa za što kvalitetniju ukupnu provedbu ove Akcije.

III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Zaključak o osnivanju i imenovanju
Koordinacijskog odbora „Gradovi i Općine – prijatelji djece“ (KLASA: 023-01/14-01/02, URBROJ:
2182/04-04/01-14-1) i Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju

Koordinacijskog odbora „Gradovi i Općine- prijatelji djece“ (KLASA: 023-01/14-01/02,
URBROJ: 2182/04-04/01-14-2).
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenom glasniku Grada
Vodica”.
KLASA: 023-01/17-01/09
URBROJ: 2182/04-03/03-17-1
Vodice, 11. rujna 2017. godine
GRADONAČELNIK
Nelka Tomić, dr. med.

