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

ölanka 27. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca gt\g,2l1g,3t13 i 1gt1g -
proö. tekst, 1114, 1118,3118-proö. tekst), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj
_, sjednici odrZanoj 2018., donijelo sljedeóu

ODLUKU

Õlanak 1.

Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Õakovca 2a2019

ölanak 2.

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

KLASA: 021 -061 18-01 124

U RBROJ : 210912-02-1 8-05
0akovec, 2018

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, 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 vaZne za rad

savjeta mladih i poboljðanje poloZaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom
savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje
predstavniökom tijelu jedinice lokalne, odnosno podruöne (regionalne) samouprave.

Stoga predlaZem Gradskom vijeóu Grada Öakovca donoðenje predoðene
Odluke.

GRADONAöELNIK
Stjepan Kovaö, bacc. ing. comp., v.r.
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Na temelju ëlanka L1., stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca (,,SluZbeni

glasnik Grada Õakovca", broj t/16 ), Savjet mladih Grada ðakovca na elektronskoj sjednici,

odräanoj 1. listopada 2019. godine, donosi

PROGRAM RADA

SAVJETA MLADIH GRADA ðNTOVCN ZA2OL9. GODINU

Uvod

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

u 2019. godini:

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

interesa za mlade u gradu Õakovcu,

o predlagati Gradskom vijeóu donoËenje odluka i programa, rasprave o pojedinim

pitanjima od znaðaja za unapredivanje poloåaja mladih u Gradu ðakovcu,

o Davati miËljenja Gradskom vijeéu prilikom donoSenja odluka, mjera, programa idrugih

akata od znaðaja za unapredivanje poloäaja mladih,

o predlagat¡ mjere za ostvarivanje i provedbu lokalnog programa za mlade,

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

medusobnu suradnju Savjeta mladih opéina, gradova i Zupanije,

o Obavljati i druge poslove od interesa za mlade.
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PREDVIÐENE AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH ZA2OL9. GODINU

Savjet ée u 20L9. godini nastojati ostvariti aktivnosti utvrdene ovim Programom rada

radi unapredivanja poloåaja mladih u gradu ðakovcu.

1. IZBOR NOVIH ðNruOVN SAVJETA, IZBOR PREDSJEDNIKA SAVJETA I DRUGIH TIJELA

SAVJETA

U prosincu 20L8. godine istjeðe mandat dosadaSnjih ðlanova Savjeta. Novoizabrani ðlanovi

Savjeta upoznat óe se s radom Savjeta, njegovom nadleZnosti, pravima i obavezama.

2. UNAPREÐENJE RADA SAVJETA MLADIH GRADA ðNTOVCN I PROMOCIJA

Savjet óe redovito odråavati svoje sjednice kako bi Ëto kvalitetnije prat¡o trenutnu situaciju

medu mladima, donosio mjere i predlagao rjeSenja u svrhu unapredenja poloZaja mladih.

Savjet ée aåurno voditi svoju stranicu na druStvenoj mreåi u svrhu promocije Savjeta i njegovog

rada.

3. EDUKAC¡JE ðLAruOV¡ SAVJETA MLADIH GRADA ðNTOVCN

Za nove ðlanove Savjeta izuzetno je bitna Ëto kvalitetnija priprema za rad u Savjetu, stoga

ée Savjet u najranijem roku prisustvovati edukaciji za ölanove Savjeta mladih.

Znanje se stjeðe razmjenom iskustava, stoga óe Savjet suraclivati i komunicirati sa

Savjetima mladih iz na5eg regionalnog podruðja, aliiiz ostalih dijelova Republike Hrvatske.

4. SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA GRADSKOG VUEéA GRADA ðNTOVCR

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

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

efikasnije i kvalitetnije realizacije planiranih aktivnosti s ciljem pobolj5anja poloZaja mladih i

pobolj5anja kvalitete Zivota mladih u gradu ðakovcu.

5. SASTANCI S PREDSJEDNIKOM GRADSKOG VUEéA I GRADONAëELNIKOM GRADA

ðnrovcn

Temeljem ölanka 15. i 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca, Savjet mladih

óe po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, odrZati sastanak s predsjednikom Gradskog vijeóa

i sastanak s gradonaöelnikom Grada ðakovca na kojima ée raspravljati o pitanjima od interesa

za mlade te o suradnji Gradskog vijeóa i drugih tijela Grada ðakovca sa Savjetom mladih.

6. OSTALE AKTIVNOSTI

Savjet mladih ée sudjelovati u svim aktivnostima koje su od vaZnosti za kvalitetu Íivota

mladih ili unapredenje poloZaja mladih u Gradu Õakovcu'

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

potrebi, a u svrhu poboljðanja Zivota mladih u Õakovcu.



Savjet mladih óe se ukljuðiti u projekte, aktivnosti i akcije volonterskog, humanitarnog i

preventivnog karaktera koje ée se odrZavati na podruöju Grada ðakovca.

Napomena: Savjet mladih Grada ðakovca ostavlja moguónost izmjene i/ili dopune Programa

rada Savjeta mladih Grada ðakovca za20t9. godinu.

Program rada

TIHANA MIR

ZAMJENI A MLADIH GRADA ð¡TOVCN


