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PRIJEDLOG
Temeljem ölanka 19. Zakona o savjetima mlad¡h (NN RH 41114), ölanka 27.

Statuta Grada Öakovca (Sl. gl, Grada Öakovca 9109,2113, 3/13, 1114, 1118i3118-
proö. tekst) i ölanka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Öakovca (Sl. gl.

brada faliovca 2114), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici

odrZanoj 2019., donijelo sljedeóu

ODLUKU

Usvaja se lzvje5óe o radu Savjeta mladih Grada Öakovca za 2018. od 10

veljaöe 2019.

il.

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

glasniku Grada Öakovca.

KLASA: 021-06119-0112
U RBROJ : 21jgl2-02-1 9-05
Öakovec, 2019

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, v.r.

t.

ObrazloZenje

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

Savjet mladih podnosi godiðnje lzvjeðóe o svom radu predstavniökom tijelu jedinice

lokalne samouprave do 31. oZujka tekuóa godine za prethodnu godinu te ga

dostavlja na znanje gradonaöelniku Grada Öakovca i objavljuje ga na web stranici

Grada'fakovca. Savlet mladih Grada Öakovca usvojio je lzvje5óe o radu Savjeta

mladih 2a2018. te ga podnosi Gradskom vijeóu Grada Öakovca na usvajanje.
predoöeni pii¡e'atog Odtuke o usvajanju lzvieéóa o radu Savieta mladih Grada

öakovca za 2018., úpuCi¡em Gradskom v'rjecu Grada Öakovca na donoÉenie.

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



Izvje5óe o radu Savjeta mladih Grada Cakovca

za 2018. godinu

Na temelju ð1.19. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 4t/t4l i ð1.12. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada ðakovca, Savjet mladih Grada ðakovca podnosiGradskom vijeéu:

IZVJESéE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ëAKOVCA ZA2OT8.

GODINU
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R EPUBLIKA HRVATSKA
MEÐIMUFSKA ZUPANIJAGRAts EAKOVEC

uali-l ea

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
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1. Uvodne napomene

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

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

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

te ðlankom 8. odluke o osnivanju savjeta mladih Grada öakovca.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada öakovca:

' raspravlja na sjednicama o pitanjima znaöajntma za rad, Savjeta mladih te o pitanjima

iz djelokrugaradaGradskog v¡eóa Grada Öakovca koji su od interesa zamlade

' predlaäe Gradskom vijeóu donoðenje odluka, programa i drugih akata

' predlaZe raspravu o pojedinim pitaqjima te naðin rje5avanja pojedinih pitanja, a sve

od znaóaj a za unapr edivanj e poloúaja mladih na podruðj u Grada Õakovca

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

akata od o s ob ito g znaóenj a za unapredivanj e poloùaj a ml adih

' sudjeluje u izradi i praóenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

predlaZe mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanj-anjg

nastalih problema i pobolj5anje poloZaja mladih

. izraduje izvjeðóa nadleånim trjelima o problemima mladih

' sk¡bi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaë,ajnim za unapredivanje polotaja

mladih

' potiöe medusobnu suradnju savjeta mladih opóina, gradova i Zupanija u Republici

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

ptedlaie Gradskom vijeóu financijski plan za ostvarivanje progïama rada Savjeta

mladih

. obavlja i druge poslove od interesa zamlade

Savjet mladih Grada ðakovca je u 2018, godini djelovao u sljedeóem sastaw:

Jurica VidoviÓ - predsjednik, Tihana Miri - zamjenrcapredsjednika, Ilrvoje Kristoflió, Matrja

Kikelj, Blanka Herman, Franka Krnjoul, Berta Korunek, Dino Vabec i Ivana Mesarió.



Sukladno ðlanku 19. Zakona o Savjetima mladih (NN 4lll4) te ðlanku 12. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca, Savjet mladih podnosi godisnje izvjeðóe o svom
radu Gradskom vijeóu do 31. oZujka tekuóe godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na

manje gradonaöelniku.

2. Osnovne smjernice djelovanja

savjet mladih svoj rad i djelovanje tijekom 2019. temeljio je na:

(l) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na naðelima tolerancije,
razumijevanja, participacije i po5tovanj apravai potreba mladih gradaöakovca

(2) Predlaganju rasprava Gradskom vijeóu o pojedinim pitanjima od znaöaja za

unaprjeilivanje poloùaja mladih grada Õakovca, naðina {eðavanja tih pitanja te
dono5enju konkretnih odluka koje óe pobolj5ati poloZaj mladih u gradu Õakovcu

(3) Ukljuöivanju Savjeta mladih u procese odluöivanja o stipendiranju podräavanjem

inicijativa uöenika i studenata u traåenju boljih qe5enja kroz odluke o stipendiranju te

iniciranja navedenih akfivnosti u ovom podruðju

(a) Swadnji sa Savjetima mladih u opóinarna i gradovima s podruöja Medimurske

Zupanije i drugih åupanija te sklapanje sporazuma o swadnji 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

Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2018. 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 2018. 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 Õakovca. Pa su tako planirani i provedeni programi i
akfivnosti na podruðju:

Aktivnosti iz djelokruga rada savjeta mladih - sjednice savjeta mladih,
sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeóa, suradnja s nadleZnim tijelima Grada -
aktivno zagovaranje politika za mlade, inada plana rada i programa a¡fivnosti za
2019. godinu

Informiranje mladih na podruðju Grada Õakovca o znaöaju, nadleånosti i
akfivnostima Savjeta.

Edukacija ðlanova Savjeta mladih

Drugi poslovi od interesa zamlade Grada öakovca

3. Izvje5ée o radu Savjeta mladih za20lg. godinu

Aktivnosti iz djelokruga rada savjeta mladih Grada ðakovca:

Sjednice savjeta mtadih

Savjet mladih odräao je tijekom 2019. godine ukupno 4 redovne sjednice.

Sjednice su odrãavane u prostorijama Gradske vijeónice, ana njima se raspravljalo o radu
Savjeta mladih tijekom 2018. godine i o planiranim akfirmostima u 2019. godini, usvojeno je
godi5nje Izvjeðóe o radu savjeta mladih Grada Õakovca za2017. godinu.

Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeóa

Savjet mladih pozivan je na sjednice Gradskog vijeóa te su mu dostavljeni svi materijali.
Savjetje sudjelovao na svim sjednicama.
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Zugovaranje interesa i potreba mladih Grada ðakovca

Savjet mladih tijekom 2018. godine suradivao je s Upravnim odjelom za upravu, ostalim

tijelima lokalne samouprave u cilju ostvarenja planiranih aktivnosti. Savjet mladih aktivno je
sudjelovao u aktivnostima i tijelima vezanima za osnormoðkolsko, srednjo5kolsko i
visokoðkolsko obrazovanje mladih u Gradu öakovcu.

Informiranje mladih Grada ðakovca

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

mladih grada Öakovc4 kao sredstvo brZe komunikacije i interakcije s mladima. Ovakvom

obliku komunikacije dana je prednost iz razloga 5to sve veói broj mladih koristi druStvene

mreùe i spreman je iznijeti svoj stav kroz online raspraw.

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

mladih Grada Öakovca kao i ostalih vaZnih informacij a za mladete Odluka Savjeta mladih.

4. rwje5óe o izw5enju flrnancijskog plana Savjeta mladih za 2019.

godinu

Sukladno Financijskom planu koji je sastarmi dio Programaradasavjeta mladih grada

ðakovca za20l8.,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 äupanijskim savjetima mladih te organrzacdama i udrugama mladih, kao i
edukaciju.

Öakovec , 10.2.2019.

Izvje5óe sastavio: Dario GaSparió,

Predsjednik Savjeta mladih Grada Öakovca
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