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

2113, 3113, 1114, 1118, 3118 - proö. tekst, 1l?0) i ölanka L Poslovnika
gradonaöelnikovog struönog kolegija (Sl. gl. Grada Öakovca 10/09), gradonaöelnik
Grada0akovcajenaSVom-.struðnomkolegijuodrZanom-2020',
donio sljedeói

ZAKLJUÖET

t.

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Öakovca
2a2021., upuóuje se Gradskom vijeóu Grada Cakovca na donoðenje.

il.

Ova¡Zakljuöak stupa na snagu danom donoðenja.

KLASA: 021 -06120-01 I 1 1

URBROJ: 210912-01-20-03
0akovec, 2020.

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

Obrazloåenje

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 podruðne (regionalne) samouprave.

Stoga donosim predoöeni Zaklluö,ak.

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



Temeljem ðlanka 20. stavka 2 Zakonao.savjetima mladih (NNP#Jl?ri?rÎ
ölanka 27. Statuta Grada Öakovca (SI. gl. Grada Öakovca 9/09, 2113,3113,1114,1118
¡ 3/18 - proö. tekst, 1t2O), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici

odrZanoj 2020., donijelo sljedeóu

ODLUKU

Õlanak 1.

Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Öakovca 2a2021.

ölanak 2.

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

Grada Öakovca.

KLASA: 021 -06120-01 I 1 1

U RB ROJ : 21 09 12-02-20-02
0akovec, 2020

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÓA
Jurica Horvat, v.r.



Na temelju ðlanka Il., stavka 2. odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada {akovca
(,,Sluåbeni glasnik Grada ðakovca", broj l/16 ), Savjet mladih Grada |atovcâ na sjednici
odrZanoj 25. kolovoza2l2l. godine, donosi:

PROGRAM RADA
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Uvod

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

2021. godini: 
:

o Raspravljati na svojim sjednicama o pitanjima vahnima za rad Savjeta te o pitanjima

od interesa zamladeu Gradu Õakovcu

o predlagati Gradskom vijeóu dono5enje odluka i programa, rasprave o pojedinim

pitanjima od maðaja za unapredivanje poloZaja mladih u Gradu Õakovcu

o Iznositi miSljenja Gradskom vijeóu prilikom dono5enja odluka, mjera, programa i

drugih akata od znaöajaza unapredivanje poloåaja mladih

. Predlagati mjere za ostvarivanje i provedbu lokalnog progfama zamlade

o Informirati mlade o pitanjima znaéajnrmazaunapredivanje poloäaia mladih, poticati

medusobnu suradnju savjeta mladih opóina, gradova i äupanije

o ObavUati i druge poslove od interesa zamlade

Predvidene aktivnosti sâvieta mladih za202l. godinu

Savjet ée u 2021. godini nastojati ostvariti akfivnosti utvrdene ovim Programom rada radi

unapredivanj a polo?ajamladih u Gradu Õakovcu.

1. uNApREÐENJE RADA sAvJtrTA MLADTH cRADA ðnrovcA r PRoMocrJA

Savjet óe redovito odr¿avati svoje sjednice kako bi Sto kvalitetnije pratio trenutnu situacdu

medu mladima, donosio mjere i predlagao rje5enja u svrhu unapredenj a poloíaia mladih.

Savjet óe afumo voditi svoje stranice na druStvenim mreiama u swhu promocije Savjeta,

njegovog radaiinformiranja mladih o raznim aktivnostima na podruöju obrazovanja, kulture,

zabave, sporta... Savjet óe uvelike stavljati naglasak na informiranje mladih o djelokrugu

samog Savjeta kako bi se uvidjele n$egove moguónosti i vaånost.
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2. EDUKACTJE ðr,¿,Novn SAvJETA MLADTH GRADA ðaxovc¡,

Öhnovi savjeta óe koristiti priliku za sudjelovanje na razliðitim konferencijama, tribinama i

radionicama kako bi stekli nova znanja i iskustva koja óe moói primijeniti u praksi u svojoj

lokalnoj zajednici.

Znanje se stjeðe i razmjenom iskustava, stoga óe savjet suradivati i komunicirati sa savjetima

mladih iz na5eg regionalnog podruðja, ali i iz ostalih dijelova Republike Flrvatske putem

godiSnjih konferencija savjeta mladih i neformalnih sast¿naka sa predstavnicima drugih

savjeta.

3. SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEÓA GRADA ð¡.XOVC¿.

Savjet óe i dalje sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeóa kako bi predlagao svoja mi5ljenja

po pitanjima od interesazamlade. Nastavit óe se suradnja s gradskim tijelima radi efikasnije i

kvalitetnije realizacije planiranih akfivnosti s ciljem pobolj5anja poloåaja mladih i pobolj5anja

kvalitete Livotamladih u gradu ðakovcu.

4. SASTANCI S PRE,DSJEDNIKOM GRADSKOG VIJECA I GRADONACELNIKOM

GRADA Õ¡.TOVC¡,

Temeljem ðlanka 15. i 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Öakovca, Savjet mladih

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

i sastanak s gradonaðelnikom Grada ðakovca na kojima óe raspravljati o pitanjinta od interesa

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

5. OSTALE AKTTVI\{OSTI

Savjet mladih óe sudjelovati u svim aktivnostima koje su od va.Znosti za kvalitetu Livota,

mladih ili unapredenje poloZaja mladih u Gradu Õakovcu.

Savjet mladih ée organizirati druåenje ðlanova savjeta, radionice, okrugle stolove, tribine i

predavanja prema potrebi te suradivati sa udrugama, a n svrhu poboljöanja ùivota mladih u

Öakovcu i boljeg povezivanja medu samim ðlanovima.

Savjet mladih óe akfivno sudjelovati u radu Komisije za novöane potpore za poticanje

visoko5kolskog obrazovanja i Vijeóa za prevenciju kako bi mladi imali svoje zastupnike pri

dono5enju odluka te u samoj raspravi kod bitnih tema.
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Savjet mladih óe se ukljuðiti u projekte, akfivnosti i akcije volonterskog, humanitarnog i
preventivnog karaktera koje ée se odråavati na podruðju Grada Õakovca.

Napomena: Savjet mladih Grada Öakovca ostavlja moguónost izmjene i/ili dopune programa

rada Savjeta mladih Grada Õakovca za202l. godinu.

Progtam rada sastavio:

Dario Ga5parió,

Predsjednik Savjeta mladih Grada Õakovca

Õakovec, 18.8.2020.
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