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PRIJEDLOG 

Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), članka 27. 
Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 
1/14) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 2/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj 
________ 2015., donijelo sljedeću 
 

O D L U K U 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016. 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/15-01/145 
URBROJ: 2109/2-02-15-05 
Čakovec, _______  2015. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Jurica Horvat, v.r. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Sukladno članku 19. Zakona o Savjetima mladih (NN RH 41/14) i članku 11. 
Odluke o osnivanju Savjetu mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14), Savjet 
mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.  
 Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti: 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade 
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade 
- suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
politici za mlade 
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad 
savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom 
savjeta mladih. 

Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta 
mladih. 

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, za 
sljedeću kalendarsku godinu. 

Stoga predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene 
Odluke. 

   
GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
GRAD ČAKOVEC 
SAVJET MLADIH GRADA ČAKOVCA 
 

KLASA: 

URBROJ: 

Čakovec,  03. rujna 2015.god. 

 

Na temelju čl. 19. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 41/14) i čl. 11. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca, na svojoj 5. sjednici održanoj 03. rujna 2015.g. 
Savjet mladih Grada Čakovca donosi 
 

 
PROGRAM RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCA ZA 2016. GODINU 
 

Uvodne napomene 

  
            Savjet mladih Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih)  savjetodavno je 
tijelo Grada Čakovca, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada 
Čakovca. Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je člankom 13. Zakona o Savjetima mladih 
(NN 41/14) te člankom 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca. U okviru svog 
djelokruga Savjet mladih Grada Čakovca raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za 
rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Čakovca koji su 
od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata; 
predlaže raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja pojedinih pitanja, a sve od 
značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Čakovca, daje mišljenje 
Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unapređivanje položaja mladih, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog 
programa djelovanja za mlade, predlaže mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema 
potrebi i za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih; izrađuje izvješća 
nadležnim tijelima o problemima mladih, skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima 
značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče međusobnu suradnju savjeta mladih 
općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže Gradskom vijeću financijski plan za 
ostvarivanje programa rada Savjeta mladih te obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
 



S obzirom na istek mandata članova trenutnog saziva savjeta mladih, savjet mladih Grada 
Čakovca u 2016. godini djelovat će u novom sastavu. 

 Sukladno članku 19. Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14) te članku 11. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca, Savjet mladih donosi Program rada za svaku 
kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću. Programom rada 
određuju se temeljna načela djelovanja i smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i 
druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno 
je na ostvarivanje ciljeva propisanih ovim Programom i  mora biti u suglasnosti s njegovim 
sadržajem.  

Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih 
Grada Čakovca za 2016.g., u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska 
sredstva za njihovu provedbu. 
 
Osnovne smjernice djelovanja 

Savjet mladih će svoj rad i djelovanje temeljiti na: 

(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladihna načelima tolerancije, 
razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih grada Čakovca, 

(2) Predlaganju rasprava Gradskom vijeću o pojedinim pitanjima od značaja za 
unaprjeđivanje položaja mladih grada Čakovca, načina rješavanja tih pitanja te 
donošenju konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u gradu Čakovcu, 

(3) Inzistiranju na uključivanju Savjeta mladih u procese odlučivanja o stipendiranju, 
podržavanjem inicijativa učenika i studenata u traženju boljih rješenja kroz odluke o 
stipendiranju te iniciranja navedenih aktivnosti u ovom području 

(4) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Međimurske 
županije i drugih županija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao i suradnji s 
udrugama mladih i za mlade, a radi provedbe projekata od zajedničkog interesa i 
međusobne razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava 

(5) Organiziranju okruglih stolova i tribina o pitanjima od interesa za mlade, javnom 
zagovaranju, javnim kampanjama i razmjeni iskustava s drugim tijelima koja se bave 
provođenjem programa mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. 

 
 
Programska područja djelovanja 
 
U 2016. godini Savjet mladih će realizirati slijedeće programe i aktivnosti: 
 
1. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA SAVJETA MLADIH  
 
(1) Upućivanje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa 

i drugih akata od osobitog interesa za mlade, iniciranje rasprave, podnošenje 
prijedloga odluka, održavanje zajedničkih sastanaka, sve u cilju unapređivanja 
položaja mladih Grada Čakovca. 

(2)  Davanje pisanih očitovanja i prijedloga nadležnim tijelima Grada o potrebama i 
problemima mladih te upućivanje prijedloga za otklanjanje uočenih problema. 

 
Savjet mladih ima obavezu potaknuti raspravu o pitanjima od interesa za mlade Grada 
Čakovca u cilju aktivnog uključivanja mladih pri donošenju odluka. Savjet mladih će 



predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za 
unapjeđivanje položaja mladih na području Grada Čakovca, raspravu o pojedinim pitanjima te 
davati prijedloge za rješavanje uočenih problema. 
 
Sjednice Savjata mladih biti će otvorene za predstavnike inicijativa, predstavnike Grada i 
voditelje projekata koji se odnose na mlade kao i stručnjake iz raznih područja.  

Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u rad Gradskog vijeća kod rasprave od 
pitanjima od posebnog interesa za mlade. Predstavnici Savjeta mladih prisustvovati će svim 
sjednicama Gradskog vijeća. 
 
(2) Suradnja s nadležnim tijelima grada Čakovca   

Savjet mladih će od nadležnih gradskih tijela tražiti informacije, podatke i izvješća o 
relevantnim pitanjima iz njegove nadležnosti.  
Savjet će inicirati održavanje zajedničkog sastanka sa gradonačelnikom grada Čakovca na 
temu suradnje i rasprave o svim pitanjima od interesa za mlade grada Čakovca kao i s 
predsjednikom Gradskog vijeća.  
Savjet mladih nastavit će s praksom pozivanja pročelnika i drugih nadležnih službenika na 
sjednice Savjeta u svrhu prikupljanja relevantnih podataka za pripremu prijedloga i mišljenja 
prije upućivanja gradskom vijeću.   
 
(3) Gradski program djelovanja za mlade – praćenje provedbe 

 
Gradski program djelovanja za mlade temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja 
položaja mladih u gradu Čakovcu. On predstavlja skup načela, vrijednosti i ciljeva kojima 
Grad Čakovec namjerava  poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih kao i 
standarde provedbe gradske politike za mlade. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni 
pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan 
razvoj mladih.  
 
Ovaj program za mlade predstavlja politiku prema mladima u gradu Čakovcu te sadrži mjere i 
aktivnosti za čiju su provedbu zadužene različite službe i institucije Grada Čakovca.   

 
S obzirom na donošenje Programa, Savjet mladih aktivno će pratiti provedbu Programa, na 
periodičnim evaluacijskim sastancima svih dionika provedbe. Ujedno, nastavit će aktivnosti u 
cilju dostupnosti i vidljivosti provedbe Programa javnosti putem web stranice, društvene 
mreže, izvještajima i na druge načine. 

 
(4) Informiranje mladih na području grada o značaju, nadležnosti i aktivnostima 
Savjeta mladih grada Čakovca 
 
-    web stranica, transparentnost djelovanja, informiranost mladih 

U cilju povećnja stupnja informiranosti mladih grada Čakovcu o djelovanju i radu Savjeta te 
nastojanja da zainteresiramo što širi krug mladih oko pitanja koje ćemo problematizirati, 
Savjet mladih redovno će ažurirati svoju web stranicu. Stranica obuhvaća osnovne 
informacije o radu Savjeta mladih i njegovim funkcijama, a sve u cilju ostvarivanja 
međusobne komunikacije mladih i Savjeta mladih, uz  mogućnost izjašnjavanja koja područja 



djelovanja smatraju najvažnijim, koje projekte za mlade smatraju primarnima, koje je 
promjene potrebno provesti u djelovanju Savjeta mladih i sl. 
 

„Čakovečki Proračun za mlade“ - na Web stranici omogućio bi se prikaz postotka  
financijskog izdvajanja za programe namjenjene isključivo mladima iz ukupnog proračuna 
grada Čakovca prema pojedinim područjima koja će se naknadno odrediti (npr - sport, 
kultura, obrazovanje, društvena uključivost, gradske potpore mladima, stambeno zbrinjavanje 
i sl.). 

Uz to, Savjet mladih će osigurati da se i dalje objavljuju zapisnici sa sjednica na službenoj 
stranici Grada Čakovca. Također, kontinuirano će obavještavati zainteresiranu javnost o 
svojim aktivnostima putem drugih sredstava komunikacije, kao što su društvene mreže. U tu 
svrhu nastavit će s objavama na svojoj Facebook stranici. Internetski oblik komunikacije 
prepoznali smo kao prednost pred drugim oblicima komunikacije značajnim za populaciju 
mladih našeg grada.   

Važan segment informiranja mladih o aktivnostima Savjeta mladih predstavljat će i tisak 
informativnih brošura o području djelovanja i Programu rada koje će se djeliti na 
informativnom štandu.  

 
-    Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 

Savjet mladih će u prostorijama gradske vijećnice organizirati Dan otvorenih vrata 
Savjeta mladih, u cilju pružanja uvida u svoje djelovanje, davanja informacija o svojim 
funkcijama te aktivnostima i projektima koje provodi. Savjet mladih će odgovarati na pitanja 
zainteresiranih iz područja njegova djelovanja te prikupljati ideje za buduće aktivnosti i 
sugestije za poboljšanja u radu. 

 
(5) Suradnja i razmjena iskustva  s drugim Savjetima mladih  
 

Osnovni cilj ovog područja djelovanja je učvršćivanje međusobnih kontakata, razmjena 
iskustva i znanja u području od važnosti za mlade, doprinos razvitku politike za mlade te 
intenzivnijem povezivanju savjeta mladih. 

Suradnja s drugim Savjetima mladih na području Republike Hrvatske osnovno je sredstvo 
edukacije, razmjene iskustva i ideja između članova Savjeta mladih. Susreti će se sastojati od  
međusobnih posjeta te organizacije zajedničkih okruglih stolova, tribina i debata na kojima će 
Savjet mladih prezentirati svoj program i aktivnosti u cilju dobivanja komentara i sugestija, 
ali i utvrđivanja mogućnosti zajedničkih inicijativa i projekata. 

Također, Savjet mladih će sklapanjem Sporazuma o suradnji formalizirati i detaljnije 
urediti suradnju s drugim Savjetima mladih. 

 
Na temelju već sklopljenih sporazuma o suradnji, tijekom 2016. realizirat će se susret 

Savjeta mladih sa Savjetom mladih Grada Čakovca kao domaćinom.   
 

 



(6) Suradnja s organizacijama i udrugama mladih  

Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima udruga, organizacija te 
drugim zainteresiranim pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o osnovnim 
ciljevima i prioritetima u okviru nadležnosti Savjeta mladih. U cilju problematiziranja 
određenih pitanja Savjet mladih održavat će tematske sjednice u vezi specifičnih potreba i 
problema mladih Grada Čakovca.  

S obzirom na diferenciranost interesa u širokoj skupini mladih koji su obuhvaćeni pojmom 
„mladih“ predlagat će se valorizacija programa udruga za mlade koje se financiraju iz 
gradskog praračuna te donošenje kriterija za dodnjelu sredstava za programe usmjerene na 
mlade prema STVARNOM INTERESU MLADIH za iste. U slučaju ukazane potrebe Savjet 
će predložiti Gradskom vijeću da se definiraju prioriteti za financiranje kulturnih projekata i 
programa mladih i za mlade. 
 
 
2. PROJEKTI SAVJETA MLADIH 

Simulacije sjednica Gradskog vijeća za učenike srednjih škola 

U cilju aktivnog uključivanja mladih u informiranje o procesima donošenja odluka u Gradu 
Čakovcu, Savjet mladih će, u suradnji sa srednjim školama s područja Grada Čakovca te 
Zakladom Friedrich Ebert Stiftung, organizirati simulaciju sjednice Gradskog vijeća za 
učenike srednjih škola. Na taj će način mladi sugrađani na jedan dan preuzeti ulogu gradskih 
vijećnika, raspravljati o pitanjima od njihova interesa te davati sugestije za buduća 
poboljšanja u radu na tom području. 

 

Tribine i okrugli stolovi 

Kroz organiziranje tribina i okruglih stolova poticati će se rasprava i suradnja između udruga 
civilnog društva koje se bave problematikom mladih, te javnih institucija koje se bave 
mladima te samih mladih. Po identificiranju pojedinih važnih pitanja od interesa za mlade, 
Savjet mladih će organizirati otvorene tribine mladih za sve zainteresirane mlade na području 
Grada Čakovca. Na iste će pozivati i predstavnike nadležnih tijela koja se bave rješavanjem 
pojedinog pitanja, u cilju ostvarenja međusobne komunikacije između mladih i donositelja 
odluka. Na tim će tribinama mladi moći postavljati pitanja, iznositi svoja mišljenja te davati 
prijedloge za rješavanje pitanja od njihovog interesa. 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. kolovoza te će tom prilikom Savjet mladih 
organizirati dan otvorenih vrata Savjeta mladih. 

 

Seminari i edukacije mladih 

U suradnji sa školama te drugim institucijama i organizacijama, Savjet mladih će 
organizirati seminare i edukacije mladih u različitim područjima, kao što su zdravstvo, 
građanska prava, izbori, mladi u lokalnom razvoju i sl. Pritom će pozivati stručnjake iz 



relevantnih područja da održe predavanja mladima, kao i osobe koje sudjeluju u drugim 
aktivnostima koje Savjet mladih smatra da je vrijedno promovirati.  

Edukacija članova savjeta mladih 

          Članovi Savjeta mladih sudjelovat će na obuci za članove Savjeta mladih kao i ljetnoj 
akademiji za članove savjeta mladih. 

 

Savjet mladih će u 2016.g., sukladno ciljevima i programskim aktivnostima ovog 
Programa,  provoditi i sve aktivnosti iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o savjetima 
mladih (41/14).  

Projekti i programske aktivnosti koji se ne realiziraju u 2016.g. mogu se prenijeti u 
Program rada za narednu godinu. 

 

Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za 
to postojati opravdani razlozi.  

 

 

FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA 

PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCAZA 2016. GODINU 

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda  Planirani iznos 

DAVANJE MIŠLJENJA GRADSKOM VIJEĆU PRILIKOM 
DONOŠENJA ODLUKA, MJERA, PROGRAMA I DRUGIH 
AKATA OD OSOBITOG INTERESA ZA MLADE  

SUDJELOVANJE U PRAĆENJU PROVEDBE GRADSKOG 
PROGRAMA ZA MLADE 

RASPRAVA O POTREBA MLADIH GRADA ČAKOVCA 

 
 
             - 

                    
BEZ     RASHODA 

INFORMIRANJE  MLADIH 

 
o Održavanje web stranice 

 
o izrada promotivnih materijala 

 
 

 
 

 
4.000,00 kn 

SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA 
MLADIH 

o Posjeti drugim Savjetima mladih 

 
 
 
 



(Troškovi putovanja) 
 

o Susret Savjeta mladih – (troškovi organizacije 
predavanja, domjenka) 

3.000,00 kn 
 
 
 
 

OBUKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH  

LJETNA AKADEMIJA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH 

 

 
 

3.000,00 kn 

DAN OTVORENIH VRATA SAVJETA MLADIH NA 
MEĐUNARODNI DAN MLADIH 

 

 
 
 

1.000,00 kn 
 
 

ORGANIZACIJA SEMINARA I EDUKACIJA 
 
 

3.000,00 kn 
 
PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 
 
Čl.22 (Zakon o savjetim mladih NN 41/14), čl 14. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih grada Čakovca-  Članovi savjeta mladih imaju pravo na 
naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih, kao I 
drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u savjetu mladih u 
skladu s Odlukom o osnivanju savjeta mladih. 

 
 
 
 

1.000,00 kn 
 
 
 

 
Ukupno potrebno financijskih sredstava: 15.000,00 kn 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH 
        GRADA ČAKOVCA 

 

Matija Kikelj 
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