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

2t19,3/13 ¡ 3t1g - proð. tekst, 1.114, 1118) i ölanka 8. Poslovnika gradonaöelnikovog

struönog kolegija (S'1. gf. Grada Öakovca iOIOS¡, gradonaöelnik Grada Öakovca je na

svom 
- 

. struönom kolegiju odrZanom 2018., donio sljedeói

ObrazloZenje

Sukladno ðlanku 19. stavku 6 Zakona o savjetima mladih (NN RH 41114)

lzvjeöóe o svom radu predstavniðkom tijelu jedinice
gä na znanje gradonaöelniku Grada Öakovca i

ada Öakovca. 
-Sav.¡et 

mladih Grada Öakovca usvojio
h za 2017 . na svojoj L sjednici, odrZanoj 10. travnja
tranici Grada Öakovca'

Stoga donosim predoöeni Zakljuöak.
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Stjepan Kovaö, bacc. ing. comp., v'r.
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Temeljem ðlanka 19. Zakona o savjetima mladih (NN K:H 41114), élanka27.

Statuta Gradä öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9/09, 2113,3/13 i3/13- proö. tekst,

1114, 1l1B)i ölanka 12.'Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Cakovca (Sl. gl.

Ood" Öa'kovca 2t14), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici

odrZanoj 2018., donijelo sljedeóu
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ODLUKU

Usvaja se lzvjeðóe o radu Savjeta mladih Grada fakovca za 2017. od 10

travnja 2018

il.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom

glasniku Grada Öakovca.
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' dostavljø se na znanje gradonaðelníku

Gradsko vijeóe Grada ðakovca

Na temelju ð1,19. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 4lll4) i ð1.12. Odluke o

osnivanju Savjeta mla ih Grada Õakovca, Savjet mtadih Grada Õakovca podnosi Gradskom
vijeóu:

IZVJESCE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA

ðmovcA z+2ot7. coDrNU

snv¡ET MLADTH GnnOn GRTOVCR



UVODNE NAPOMENE

Savjet mladih Grada Öakovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada

ðakovca, osnovano s ciljem aktivnog ukljuðivanja mladih u javni Zivot Grada Õakovca.

Djelokrug rada Savjeta mladih ureden je ðlankom 13. Zakona o Savjetima mladih (NN 41114)

te õlankom 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Öakovca.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Õakovca:

raspravlja na sjednicama o pitanjima znaðajnimazarad Savjeta mladih te o pitanjimaiz

djelokruga rada Gradskog vijeóa Grada Õakovca koji su od interesa zamlade,

predlaäe Gradskom vijeóu dono5enje odluka, programa i drugih akata;

predlaùe raspravu o pojedinim pitanjima te naðin rjeSavanja pojedinih pitanja, a sve od

znaöajaza unapredivanje poloZaja mladih na podruöju Grada Öakovca,

daje mi5ljenje Gradskom vijeóu prilikom donoSenja odluka, mjera, programa i drugih

akata o d o s o b ito g znaóenj a za unapr e div anj e p olo ùaj a ml adi h,

sudjeluje uizradi i praóenju provedbe lokalnog progr¿ìma djelovanja zamlade,predlaZe

mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanjanje nastalih

problema i poboljðanje poloZaja mladih,

izraduj e izvjeéó,a nadleZnim tij elima o problemima mladih,

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaðajnim za unapredivanje poloi.aja

mladih,

potiðe medusobnu suradnju savjeta mladih opóina, gradova i Zupanija u Republici

Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajuóim tijelima drugih zemalja,

predlaíe Gradskom vijeóu frnancijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta

mladih te

obavlja i druge poslove od interesa zamlada

Savjet mladih Grada Õakovca je u2017. godini djelovao u sljedeóem sastavu:

Jurica Vidovió - predsjednik, Tihana Miri - zamjenica predsjednika, Hrvoje lki5tofió, Matija

Kikelj (do 09. oZujka 2017.), Blanka Herman, Franka Krnjoul, Berta Korunek, Dino Vabec,

Ivana Mesarió.

Sukladno ðlanku 19. Zakona o Savjetima mladih (NrN 41114) te ðlanku 12. Odluke o osnivanju

Savjeta mladih Grada ðakovca, Savjet mladih podnosi godiðnje izvje5óe o svom radu
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Gradskom vijeÓu do 31, oZujka tekuóe godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje

gradonaðelniku.

Godi5nje izvjeðóe objavljuje se na web stranicama Grada Öakovca.

OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA

Savjetmladihsvojradidjelovanjetijekom20IT.temeljiojena:

(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na naðelima tolerancije'

razumijevanja, participacije i po5tovanja prava i potreba mladih gradaÕakovca,

(2) Predlaganju rasprava Gradskom vijeÓu o pojedinim pitanjima od znaéaja za

unaprjedivanje poloZaja mladih grada Öakovca, naöina rje5avanja tih pitanja te

donosenju konkretnih odluka koje óe poboljsati poloZaj mladih u gradu Õakovcu'

(3) Ukljuðivanju savjeta mladih u pÏocese odluðivanja o stipendiranju podrzavanjem

inicijativa uðenika i studenata u traZenju boljih rjeðenja kroz odluke o stipendiranju te

iniciranja navedenih aktivnosti u ovom podruðju'

(4) Suradnji sa savjetima mladih u opóinama i gradovima s podruöja Medimurske Zupanije

i drugih Zupanija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao i suradnji s udrugama

mladih i za mlade, a radi provedbe projekata od zajedniðkog interesa i medusobne

razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava'

(5) Daljnjim edukacijama ðlanova Savjeta mladih te suradnji i razmjeni iskustava s drugim

tijelima koja se bave provodenjem programa mladih u jedinicama lokalne i regionalne

samouprave

Djeratnost savjeta mradih tijekom 2011, ostvarila se kao kombinacija formalnih sjednica

i aktivnog djelovanja u zajednici, nastoieói promovirati kulturu dijaroga te ukljuðivanja

mladih s podruðja grada ðakovca u procese dono5enja odluka od interesa za mlade'

Savjet mladih ie u 2017. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima te u okviru

planiranih fìnancijskih moguónosti, planirao provedbu projekata i programskih zadataka te

aktivnosti od interesa za mlade grada Öakovca. Pa su tako planirani i provedeni programi i

aktivnosti na Podruðju:

. Aktivnosti iz djelokrug aradasavjeta mladih - sjednice savjetamladih' sudjelovanje

nasjednicamaGradskogvijeóa,suradnjasnadleZnimtijelimaGrada-aktivno

zagovaranje politika zam|ade,izradaplana rada i proglama aktivnosti za20l8. godinu'



Informiranje mladih na podruöju Grada Öakovca o znaðaju, nadleZnosti i aktivnostima

Savjeta.

Edukacija ðlanova Savjeta mladih'

Drugi poslovi od interesa zamlade Grada Õakovca'

SAVJET MLADIH GRADA CATOVC¡.

I. IZVJESÓE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ðATOVC AZA2OIT '

GODINU

il. IZVJESÓE O IZVRSENJU FINANCIJSKOG PLANA SAVJETA MLADIII

GRADA ðNXOVC AZA2OI7. GODINU

L IZvJESÓE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ðnrovC AZA20I7 '

GODINU

- AKTIVI\OSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA

c¡.rovc¡.

Sjednice savjeta mladih

Savjet mladih odrZao je tijekom 2017. godine ukupno 3 redovne sjednice'

sjednice su odrZavane u prostorijama Gradske vijeÓnice, a na njima se raspravljalo o radu

savjeta mladih tijekom 2017. godine i o planiranim aktivnostima u 2018. godini, usvojeno je

godi5nje Izvje5óe o radu Savjeta mladih Grada Öakovca za20l6' godinu'

Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeóa

savjet mradih pozivan je na sjednice Gradskog vijeóa te su mu dostavljeni svi materijali. savjet

je sudjelovao na svim sjednicama'

- ZAGOVARANJE INTERESA I POTREBA MLADIH GRAD¡' ðnXOVCn

Savjet mladih tijekom 2017 .godine suradivao je s upravnim odjelom zaüpravü' ostalim tijelima

rokarne samouprave u cilju ostvarenjaplaniranih aktivnosti. savjet mladih aktivno je sudjelovao

u aktivnostima i tijelima vezanima za osnovnoskolsko, srednjoðkolsko i visokoskolsko

obrazovanje mladih u Gradu Öakovcu'
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EDUKACIJA ðLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA ÕNTOVC¡.

ölanovi savjeta sudjelovali su na obuci ðlanova Savjeta mladih i vijeónika Gradskog vijeóa u

organizacij iZaklade Friedrich Ebert i Udruge Gradova u RH'

INFORMIRANJE MLADIH GRADA Õ¿.TOVC¿.

U cilju informiranja mladih o aktivnostima Savjeta odräavana je Facebook stranica Savjeta

mladih grada öakovca, kao sredstvo brZe komunikacije iinterakcije s mladima. ovakvom

obliku komunikacije dana je prednost izrazlogasto sve veói broj mladih koristi dru5tvene mreZe

i spreman je iznijeti svoj stav kroz online raspravu'

Savjet mladih brinuo je o aZurnosti objave zapisnika sa sjednica na web stranici Savjeta

mladih Grada Õakovca kao i ostalih vaånih informacija za mlade te Odluka Savjeta mladih.

il. TzVJESóE O IZVRSnN¡U FINANCIJSKOG PLANA SAVJETA MLADIII

GRADA ð¡.TOVC AZ,A2OI7. GODINU

Sukladno Financijskom planu koji je sastavni dio Programa rada Savjeta mladih gtada

öakovca 2a2017., a usvojen Odlukom gradskog vijeóa, predvidena financijska sredstva za

ostvarenje programa rada utro5ena su sukladno predvidenim stavkama i programskim

aktivnostima, Sto se u najveóem djelu odnosi na aktivnosti informiranja mladih, suradnju s

drugim gradskim i Zupanijskim savjetima mladih te organizacijama i udrugama mladih i

edukaciju.

Öakovec, 10.04.2018.

|ZVJESéE sAsTAVl[A: Tihana Miri, bacc.oec'

RADA ðNTOVCN

a Miri, bacc.oec.
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