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PRIJEDLOG

Temeliem ölanka 19. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41114), Õlanka27.
Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9109,2113,3113 i 3/1..3 - proð. tekst,

1t14, 1118) iölanka 12. Odlùke o osnivarju Savjet-a mladih Grada Öakovca (Sl. gl.

Grada Öakovca 2114 i 1/16), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici

odrZanoj 2018., donijelo sljedeÓu

ODLUKU

Usvaja se lzvjeöóe o radu Savjeta mladih Grada Öakovca za 2017. od 10

travnja 2018.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom
glasniku Grada Öakovca.
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÓA
Jurica Horvat, v.r.

Obrazloienje

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

Savjet mladih podnosi godiðnje lzvjeðóe o svom radu predstavniökom tij+ jedinice

lokalne samouprave. Dostavlja ga -na znanje gradonaöelniku Grada Cakovca i

objavljuje ga na web stranici Grada Öakovca,-Sav¡et mladih Grada Öakovca usvojio
je lzvjêS¿e o radu Savjeta mladih za 201 sjednici, odrZanoj 10. travnja

2018., te ga je objavio na web stranici G
Predoöeni prijedbg Odtuke o usvaj o radu Savieta mladih Grada

Öakovca za 2017., upucuiem Gradskom akovca na usvaianie.

GRADONACELNIK
Stjepan Kovaö, bacc, ing. comP,, v.r
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Gradsko vijeée Grada ðakovca

' dostavlja se na znønje grødonaðelniku

Na temelju ð1.19. Zakona o Savjetima mladih (lr{arodne novine, 4lll4) i ó1.12. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Öakorrca, Savjet mladih Grada Õakovca podnosi Gradskom
vijeóu:

IZVJESÓN, O RADU SAVJETA MLADIH GRADA
CTTOVCA ZA2OI7. GODINU

Snv¡rr MLADTH Gnno¡, Cnrcovcn



UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Öakovca:

raspravlja na sjednicama o pitanjimaznaëajnimazarad Savjeta mladih te o pitanjima iz

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

predlaùe Gradskom vijeóu donoËenje odluka, programa i drugih akata;

predlaùe raspraw o pojedinim pitanjima te naðin rje5avanja pojedinih pitanja, a sve od

znaöaj a za unapr e divanj e p olo ùaj a ml adih na p o druðj u Grad a Õ akov c a,

daje mi5ljenje Gradskom vijeóu prilikom dono5enja odluka, mjera, programa i drugih

akata o d o s ob ito g znaö enj a za unapr e di vanj e p olo ùaj a ml adih,

sudjeluje tizradi i praóenju provedbe lokalnog programa djelovanja zamlade, predlaùe

mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za of\<lanjanje nastalih

problema i pobolj ðanj e poloäaja mladih,

izraduje izvjeÉó,a nadleZnim tijelima o problemima mladih,

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaöajnim za unapredivanje poloùaja

mladih,

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

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

predlaùe Gradskom vijeóu financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta

mladih te

obavlja i druge poslove od interesa zamlade.

Savjet mladih Grada Öakovca je u2017, godini djelovao u sljedeóem sastavu:

Jurica Vidovió - predsjednik, Tihana Miri - zarnjenica predsjednika, Hrvoje Kri5tofió, Matija

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

Ivana Mesarió.

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

Savjeta mladih Grada Öakovca, Savjet mladih podnosi godi5nje izvje5óe o svom radu
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Gradskom vijeóu do 31. oZujka tekuóe godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanie

gradonaöelniku.

Godisnje izvjesóe objavljuje se na web stranicama Grada Õakovca.

OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA

Savjet mladih svoj rad i djelovanje tijekom 2017 . temeljio je na:

(l) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na naðelima tolerancije,

razumijevanja, participacije i poðtovanja prava i potreba mladih gtadaÖako'nca,

(2) Predlaganju Íasprava Gradskom vijeóu o pojedinim pitanjima od znaöaia za

unaprjedivanje poloZaja mladih grada Õakovca, naðina rje5avanja tih pitanja te

dono5enju konkretnih odluka koje óe pobolj5ati po\oùaj mladih u gradu Öakovcu'

(3) Ukljuðivanju Savjeta mladih u procese odluðivanja o stipendiranju podrZavanjem

inicijativa uöenika i studenata u traZenju boljih rjesenja 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 itazmjeni iskustava s drugim

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

samouprave.

Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2017, ostvarila se kao kombinacija formalnih sjednica

i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeói promovirati kulturu dijaloga te ukljuðivanja

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

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

planiranih financijskih 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 djelokruga rada Savjeta mladih - sjednice Savjeta mladih, sudjelovanje

na sjednicama Gradskog vijeóa, suradnja s nadleZnim tijelima Grada - aktivno

zagov arunje politika za mlade, izradaplana rada i pro grama aktivnosti za 2078. godinu'



o Informiranje mladih na podruðju Grada Öakovca o znaöa}u, nadleZnosti i aktivnostima

Savjeta.

Edukacija ðlanova Savjeta mladih.

Drugi poslovi od interesa zamlade Grada Õakovca'

SAVJET MLADIH GRADA ð¡,XOVC¿.

I. TZVJESCE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ðnrOVC 
^2A2017.

GODINU

il. IZVJESÓE O IZVRSENJU FINANCIJSKOG PLANA SAVJETA MLADIH

GRADA ðNTOVC AZA2OI7. GODINU

o

a

I.
GODINU

TZVJESóE o RADU SAVJETA MLADIH GRADA Õ¿.xovC AZA20I7.

- AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA

ð,lovcn
Sjednice savjeta mladih

Savjet mladih odrùaoje 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

godiSnje lzvje5óe o radu Savjeta mladih Grada Öakovca za20l6' godinu'

Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeóa

Savjet mladih pozivan je na Sjednice Gradskog vijeóa te su mu dostavljeni svi materijali. Savjet

je sudjelovao na svim sjednicama'

- ZAGOVARANJE INTERESA I POTREBA MLADIH GRADN ð¡'TOVC¡'

Savjet mladih tijekom 2017 . godine suradivao je s upravnim odjelom zaupravrt, ostalim tijelima

lokalne samouprave u cilju ostvarenjaplaniranih aktivnosti. Savjet mladih aktivno je sudjelovao

u aktivnostima i tijelima vezanima za osnovno5kolsko, srednjo5kolsko i visoko5kolsko

obrazovanje mladih u Gradu Öakovcu'



EDUKACIJA ðLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA CII<OVC¡.

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

organizacíjiZaklade Friedrich Ebert i Udruge Gradova u RH.

INFORMIRANJE MLADIH GRADA ð¿,TOVC¡.

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

mladih grada Öakovca, kao sredstvo brZe kornunikacije i interakcije s mladima. Ovakvom

obliku komunikacije danaje prednost izrazloga5to sve veói broj mladih koristi druðtvene :r:,eäe

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 öakovca kao i ostalih vaänih informacija za mlade te Odluka Savjeta mladih.

il. IZVJESÓE O IZVRSENJU FINANCIJSKOG PLANA SAVJETA MLADIH

GRADA ö¡.TOVC AZA2OI7. GODINU

Sukladno Financijskom planu koji je sastavni dio Programarada 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

|ZVJESóE SASTAVILA: Tihana Miri, bacc.oec.

RADA ðNTOVCN

a Miri, bacc.oec.

ZAMJENICA PREDSJEDNI
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