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PRIJEDLOG
Temeljem ölanka 49. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9/09,

2113,3/13 i 3t13 - proö, tekst, 1114) i ölanka 8. Poslovnika gradonaöelnikovog

struönog kolegija (Sl. gl. Grada Öakovca 10/Og), gradonaöelnik Grada Öakovca je na

svom _. struönom kolegiju odrZanom 2017., donio sljedeói

ZAKLJUCAK

Prijedlog Odluke o usvajanju Program? rada Savjeta mladih Grada Öakovca

za2018, upuóuje se Gradskom víjeóu Grada Cakovca na donoËenje.

il.

OvajZakljuöak stupa na snagu danom donoðenja

KLASA: 021 -061 17 -01 I I 5
U RBROJ : 210912-01 -17 -03
Öakovec, 2017

GRADONACELNIK
Stjepan Kovaö, bacc. ing. comP., v.r

ObrazloZenje

Sukladno Zakonu o savjetima mladih (NN RH 41114), Savjet mladih donosi

program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada savjeta mladih mora sadrZavati sljedeóe aktivnosti:
sudjelovanje u kreiranju i praóenju provedbe lokalnog programa

djelovanje za mlade
konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno podruöne (regionalne)

samouprave u Politici za mlade
suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i

inozemstvu.
Program rada savjeta mladih moZe sadrZavati i ostale aktivnosti vaåne za rad

savjeta mladih i pobolj5anje poloZaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom

savjeta mladih,
Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje

predstavn iðkom tijelu jed in ice lokalne, od nosno pod ruöne (reg ionalne) samouprave'

Stoga donosim predoöeni Zakljuöak.

GRADONACELNIK
Stjepan Kovað, bacc. ing. comp., v'r'



PRUEDLOG
Temeljem ölanka 20. stavka 2 Zakona o savjetima mladih (NN RH 41114) i

ölanka 27, Siatuta Grada Öakovca (Sl. gl, Grada Öakovca 9109,2113,3113 i 13/13 -
proð. tekst, 1t14), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici odrZanoj

2A17 ., donijelo sljedeóu

ODLUKU

Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Öakovca za2A1B.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu2benom glasniku
Grada Öakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, v.r.



Na temelju ölanka L1-., stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca

(,,SluZbeni glasnik Grada ðakovca", broj Lh6 ), Savjet mladih Grada ðakovca na 7, sjednici,

odrZanoj 14, studenog2077. godine, donosi

PROGRAM RADA

SAVJETA MLADIH GRADA CAKOVCA ZA2O!8, GODINU

Uvod

Sukladno svom djelokrugu rada Savjet mladih Grada ðakovca (u daljnjem tekstu Savjet) óe

u 2018. godini:

o Raspravljati na svojim sjednicama o pitanjima vaZnima za rad Savjeta te o pitanjima od

interesa za mlade u gradu ðakovcu,

o predlagati Gradskom vijeéu donoðenje odluka i programa, rasprave o pojedinim

pitanjima od znaðaja za unapredivanje poloiaja mladih u Gradu ðakovcu,

o Davati mi$ljenja Gradskom vijeéu prilikom donoSenja odluka, mjera, programa idrugih

akata od znaðaja za unaprecflvanje poloäaja mladih,

o Predlagati mjere za ostvarivanje i provedbu lokalnog programa za mlade,

o lnformirati mlade o pitanjima znaðajnima za unapredivanje poloäaja mladih, poticati

medusobnu suradnju Savjeta mladih opóina. gradova i Zupanije,

o Obavljati i druge poslove od interesa za mlade.

Savjet óe suradivati s gradskim tijelima po pitanjima od znaöajnog interesa za mlade radi

unapredivanja poloZaja mladih u gradu ðakovcu.

AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH ZA 2OL8, GODINU

Savjet óe u 2018. godini nastojati ostvariti aktivnosti utvrdene ovim Programom rada

radi unaprecfivanja poloZaja mladih u gradu Õakovcu'

L. oDRZAVANJE KoNTINUITETA RADA sAVJETA MLADTH GRADA ðnrovcn I

PROMOCIJA

Savjet ée redovito odrÍavati svoje sjednice kako bi Ëto kvalitetnije pratio trenutnu situaciju

medu mladima, donosio mjere i predlagao rje5enja u svrhu unaprecfenja poloZaja mladih,

Savjet óe alurno voditi svoju stranicu na dru5tvenoj mreåi u svrhu promocije Savjeta i njegovog

rada, Osim putem druStvene mreZe, Savjet komunícira sa zainteresiranim stranama putem

sluibenog maila.

2. EDUKACIJE ðUruOVN SAVJETA MLADTH GRADA ðRTOVCN

SadaËnji sastav Savjeta sudjelovao je na nekoliko edukacija za ölanove Savjeta mladih, a

edukacije éemo nastaviti iu 20L8. godini radi Ëto kvalitetnijegrada Savjeta isudjelovanja u

izradi programa za mlade s ciljem unapredenja poloZaja mladih.
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Znanje se stjeðe razmjenom iskustava, stoga éemo suradivati i komunicirati sa Savjetima

mladih iz naSeg regionalnog podruðja, ali i iz ostalíh dijelova Republike Hrvatske.

3. SUDJELOVANJE NA SJEDNTcAMA GRADSKOG VIJECA GRADA ðArOVCn

Savjet óe i dalje sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeóa kako bi predlagao svoja

miËljenja po pitanjima od interesa za mlade. Nastavit ée se suradnja s gradskim tijelima radi

efikasnije i kvalitetnije realizacije planiranih aktivnosti s ciljem poboljSanja poloäaja mladih i

pobolj5anja kvalitete iivota mladih u gradu Õakovcu.

4. sAsTANcI s PREDSJEDNIKoM GRADSKOG VUEéA I GRADONAðELNIKOM GRADA

ðRrovcn

Temeljem ðlanka t5.i 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca, Savjet mladih

óe po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, odrÍati sastanak s predsjednikom Gradskog vijeéa

i sastanak s gradonaðelnikom Grada Õakovca na kojíma óe raspravljati o pitanjíma od interesa

za mlade te o suradnji Gradskog vijeóa i drugih tijela Grada Õakovca sa Savjetom mladih'

5. PREDSTAUANJE FAKULTETA MATURANTIMA

Savjet mladih óe, u suradnji s nadleänim tijelima, organizirati predstavljanje fakulteta

zainteresiranim maturantima i ostalim srednjoSkolcima na podruðju Grada öakovca' Kako

bismo olak$ali odabir i pomogli u odluðivanju, pokuöat óemo na predstavljanje dovesti Sto vi5e

tra/enih visokoËkolskih ustanova, a prema potrebi iorganizirati predavanje na temu dualnog

obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

O, pROVEDBA ANKETNOG UPITN¡KA MEÐU MLADIMA GRADA ðnrOVCn

Savjet mladih óe nastojati provesti planirani projekt koji se odnosi na poboljSanje kvalitete

iivota mladih.

Citj: Ustanoviti razinu zadovoljstva mladih (15-30 godina)trenutno ponudenim sadrZajima

za aktivnosti u slobodno vrijeme, (Savjet mladih óe sastaviti i provesti anketu medu mladima

u Gradu ðakovcu koju óe nakon provedbe analizirati i prezentirati.)

7. OSTALE AKTIVNOSTI

Savjet mladih óe sudjelovati u svim aktivnostima koje su od vaZnosti za kvalitetu Zivota

mladih ili unapredenje poloZaja mladih u Gradu Õakovcu'

Savjet mladih ée organizirati radionice, okrugle stolove, tribine i predavanja prema

potrebi, a u svrhu poboljËanja iivota mladih u ðakovcu.
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Savjet mladih óe se ukljuðiti u projekte, aktivnosti i akcije volonterskog, humanitarnog í

preventivnog karaktera koje ée se odrZavati na podruöju Grada ðakovca.

Napomena: Savjet mladih Grada öakovca ostavlja moguónost izmjene ilili dopune

Programa rada Savjeta mladih Grada ðakovca za 20L8. godinu.

ZAMJEN ICA PREDSJEDNIKA
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