
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih i članka 17. Odluke o osnivanju savjeta 
mladih Grada Čazme KLASA: 021-11/14-01/1, URBROJ: 2110-01-01/14-3 od 2.12.2014 
godine Savjet mladih Grada Čazme na 4. sjednici održanoj 18 studenoga 2015. godine 
donio je, a Gradskom vijeću Grada Čazme podnosi na odobravanje 
 
 
 

PROGRAMA RADA 
 

SAVJETA MLADIH GRADA ČAZME ZA 2016. GODINU 
 
 

Članak 1. 
 

Program rada Savjeta mladih Grada Čazme (u daljnjem tekstu: program rada) sadržava 
planirane godišnje aktivnosti Savjeta mladih u skladu s njegovim djelokrugom rada. 
 
 

Članak 2. 

Program rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2016. godinu donesen je u skladu s 
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme, odredbama Zakona o savjetima 
mladih NN 41/14, Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. 
godine i rezultatima istraživanja javnog mišljenja mladih o temama koje je potrebno 
uvrstiti u Program rada za narednu godinu.  

 
Članak 3. 

 
Temeljne aktivnosti koje će provoditi Savjet mladih Grada Čazme u 2016. godini, 
sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme su: 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,  
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,  
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema 
mladima,  
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih. 
 
 

Članak 4. 

Sukladno prioritetima Nacionalnog programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. 
godine djelovanje Savjeta mladih Grada Čazme bit će pretežito usmjereno na aktivnosti 
vezane uz: 

- obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja, 



- zapošljavanje i poduzetništvo, 

- zdravlje i zdravstvenu zaštitu, 

- socijalnu zaštitu i uključivanje, 

- volonterske aktivnosti, 

- aktivno sudjelovanje mladih u društvu i politička participacija, 

- mladi u europskom i globalnom okruženju, 

- mladi i kultura. 

 

Članak 5. 

 

Savjet mladih će sve aktivnosti provoditi u skladu s djelokrugom Savjeta mladih 
propisanim člankom 13. Zakona o savjetima mladih na način da: 

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, 
- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za 
unapređivanje položaja mladih na području grada, 
- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređenje 
položaja mladih na području grada, te način rješavanja navedenih pitanja, 
- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značenja za mlade na području grada, 
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih 
(lokalni program djelovanja za mlade), 
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni 
program djelovanja za mlade), 
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 
mladih, 
- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te 
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 
- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta 
mladih. 

Članak 6. 

Sukladno članku 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme, Savjet mladih 
Grada Čazme podnosi Program rada na odobravanje Gradskom vijeću Grada Čazme.  
 

       Predsjednica: 
         Marijana Habijančić 


