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Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 23/07.) i 
članka 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik 
Grada Biograda na Moru", broj 6/07.), Savjet mladih Grada Biograda na Moru na 6. sjednici 
održanoj dana  29. ožujka 2012. godine, donio je 
  

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA 
BIOGRADA NA MORU ZA 2012. GODINU 

 
 Uvod 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje se 
osniva u cilju uključivanja mladih u javni život Grada Biograda na Moru. 

Člankom 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru Savjet 
mladih donosi za svaku kalendarsku godinu program rada koji se prosljeđuje Gradskom 
vijeću Grada Biograda na Moru na odobravanje. 

 Djelokrug rada Savjeta obuhvaća raspravljanje o pitanjima položaja i statusa mladih u 
Gradu Biogradu na Moru, predlaganje Gradskom vijeću onih programa i mjera za mlade koja 
se odnose na unaprjeđenje položaja mladih, te rješavanja bitnih pitanja vezanih uz djelovanja i 
aktivnosti mladih na području Grada Biograda na Moru. 
  Savjet stoji kao važna poveznica između mladih Grada i gradskih tijela. 

Program rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2012. godinu (u nastavku 
Program) sadrži sljedeće aktivnosti: 

 suradnja sa Županijskim savjetom mladih Zadarske županije i drugim savjetodavnim 
tijelima mladih u Republici Hrvatskoj, 

 konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
 suradnja s tijelima Grada Biograd na Moru i gradskim upravnim tijelom o politici 

prema mladima, 
 izrada prijedloga web stranice i njezino postavljanje na Internet kao informativnog 

medija namijenjenog mladima, 
 obilježavanje prigodnih datuma vezanih za mlade, 
 ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih. 

Sastavni dio ovog Programa je Plan provedbe Programa rada. 
  
Ciljevi programa 
   
Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade Grada 
Biograda na Moru 

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 25. sjednici, održanoj 03. travnja 
2008. godine, donijelo je Gradski program djelovanja za mlade Grada Biograda na Moru koji 
je objavljen u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru", broj 3/08. (u nastavku : 
Gradski program), koji koncepcijski prati Nacionalni program djelovanja za mlade Republike 
Hrvatske.  

Prema Gradskom programu, mladi Grada Biograda na Moru u dobi od 15 do 29 
godina čine gotovo četvrtinu ukupne populacije Grada Biograda na Moru. U Gradskom su 
programu kao njegovi ciljevi navedeni: identificirati najvažnije točke života mladih i njihova 
društvenog djelovanja, ustanoviti stvarno stanje i mogućnosti sustava u kojem svi, pa time i 
mladi, djeluju, te potom nizom mjera potaknuti procese otvaranja Grada Biograda na Moru 
prema potrebama, interesima i željama mladih. Ciljevi Gradskog programa definirani su kroz 
osam područja djelovanja: Obrazovanje i informatizacija, Zapošljavanje i poduzetništvo, 
Socijalna politika prema mladima, Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje, Aktivno 
sudjelovanje mladih u društvu, Mladi i civilno društvo, Kultura mladih i slobodno vrijeme te 
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Mobilnost, informiranje i savjetovanje. Za ostvarivanje zadanih ciljeva utvrđene su mjere s 
iskazanim nositeljima zadaća. 

Savjet mladih će tražiti da se u novom programu utvrde prioriteti te da se uz program 
donese operativni plan, što je, prema iskustvu provedbe Nacionalnog programa djelovanja za 
mlade Republike Hrvatske, ključno za provedbu programa. Tim će se planom za svaku 
predviđenu mjeru u programu osim konkretne aktivnosti za provođenje te mjere, nositelja, 
utvrditi i rokovi, financijska sredstva te izvor sredstava i pokazatelji provedbe. Na taj će se 
način moći pratiti provedba mjera, ali i vidjeti donosi li provođenje programa očekivane 
rezultate. Osim toga potrebno je izraditi sustav praćenja (monitoringa) i vrednovanja 
provedbe Gradskog programa. 
U skladu sa svojim djelokrugom, Savjet mladih će sudjelovati u izradi novoga gradskog 
programa i praćenju njegova provođenja. 
 

Suradnja sa Županijskim savjetom mladih Zadarske županije i drugim 
savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj 
   

Kao jedna od glavnih zadaća Savjeta u 2012. godini uključuje suradnju Savjeta mladih 
sa županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih u Županiji i Republici Hrvatskoj kroz 
međusobne posjete predstavnika Savjeta mladih s ciljem prikupljanja informacija i 
razmjenom iskustava u radu savjeta mladih o određenim pitanjima vezanim za mlade te 
dogovor strategije suradnje. Prije posjeta dogovorit će se teme o kojima će se raspravljati za 
vrijeme posjeta. S obzirom da se radi o prvim kontaktima između savjeta mladih, točno 
vrijeme posjeta dogovoriti će se naknadno.  
  

Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade i suradnja sa 
tijelima Grada Biograd na Moru i gradskim upravnim tijelom o politici prema mladima  

Savjet će kroz organizaciju okruglih stolova i tribina s temama problematike s kojima 
se mladi susreću nastojati prikupiti mišljenja o osnovnim prioritetima i potrebama mladih, te 
djelovati u smjeru poboljšanja položaja mladih na temelju koordinirane komunikacije između 
gradskih tijela i mladih, po načelu utvrđivanja  potreba mladih i predlaganja modela za 
rješavanje pitanja od temeljne važnosti za mlade na području Grada Biograda na Moru. 

Potrebno je provesti adekvatni program informiranja mladih o djelovanju udruga 
mladih i za mlade u svrhu kvalitetnije organizacije slobodnog vremena mladih, te njihova 
aktivnog i društveno korisnog sudjelovanja u javnom životu Grada Biograda na Moru. 
  Izrada prijedloga web stranice i njezino postavljanje na Internet kao informativnog 
medija namijenjenog mladima. 
  U suradnji sa tijelima Grada krenuti u izradu web stranice, te njezino postavljanje na 
Internet. 

Cilj je stvoriti uređen sustav informiranja mladih o aktivnostima Savjeta, kako bi 
mladi bili obaviješteni o svim aktivnostima i akcijama koje provodi Savjet, a iz razloga kako 
bi mogli dobiti informacije koje su od bitnog značaja za njih, te isto tako da bi mogli i sami 
participirati u određenim aktivnostima u kojima će im to biti omogućeno, odnosno čuti 
njihovo mišljenje, prijedloge, kao i kritike na rad Savjeta. 
Na ovaj način bi se omogućila bolja komunikacija s mladima. 
  
Suradnja s tijelima Grada Biograda na Moru u politici prema mladima 

Oblici suradnje s tijelima Grada Biograda na Moru proizlaze iz djelokruga Savjeta 
mladih.  Savjet mladih surađivat će s Gradskim vijećem i Jedinstvenim upravnim odjelom (u 
nastavku: Upravni odjel). 
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Savjet mladih raspravljat će o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i o pitanjima 
iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, a koja su na dnevnom redu 
sjednice Gradskog vijeća i o njima davati Gradskom vijeću mišljenja i prijedloge. Savjet 
mladih u tom će slučaju odrediti svog izvjestitelja koji će na sjednici Gradskog vijeća 
obrazlagati mišljenja i prijedloge Savjeta mladih. 

Savjet mladih predlagat će Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih 
akata od značenja za unapređivanje položaja mladih u Gradu Biogradu na Moru i raspravu o 
pojedinim pitanjima te način njihova rješavanja, u suradnji s Upravnim odjelom. 

Savjet mladih izvješćivati će Upravni odjel o problemima mladih, predlagati izradu i 
donošenje programa za otklanjanje problema i poboljšanje položaja mladih, te predlagati 
mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. 

Članovi Savjeta mladih Grada Biograda na Moru, članovi njegovih radnih tijela te 
službenici Upravnog odjela koji se bave pitanjima mladih educirat će se o temi Politika za 
mlade u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Cilj je edukacije upoznavanje s 
institucionalnim okvirom politike za mlade, a edukacijom bi se obuhvatilo, vezano uz tu 
temu, zakonodavstvo i praksa Republike Hrvatske te praksa Europske unije. Edukaciju će 
provesti organizacije civilnog društva koje se bave politikom za mlade i ostala tijela javne 
vlasti koja se bave pitanjima mladih. 
 
Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih 
  Savjet će sudjelovati u praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrđenih Nacionalnim 
programom za mlade od strane nadležnih tijela, posebno u područjima: obrazovanja, 
zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, 
izgradnji civilnog društva i kulture mladih i njihovog slobodnog vremena i informiranju 
mladih. 

S odgovarajućim udrugama i gradskim upravnim tijelom, Savjet mladih sudjelovat će 
u obilježavanju Međunarodnog dana mladih koji se prema rezoluciji Generalne skupštine 
Ujedinjenih naroda obilježava svake godine 12. kolovoza. Način obilježavanja ovog dana 
utvrdit će se naknadno jer je tema Međunarodnog dana mladih svake godine različita. 
 
Osiguravanje financijskih sredstava za rad Savjeta mladih u 2012. godini 

Na temelju članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru, 
Grad Biograd na Moru osigurava financijska sredstva za rad Savjeta na temelju odobrenog 
programa rada i financijskog plana Savjeta mladih. 
  
Završne odredbe 
  Program rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru stupa na snagu danom 
dobivanja odobrenja od strane Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, a objavit će se u 
„Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. 
  
KLASA:612-13/12-01/ 
UR.BROJ:2198/16-01-12-01 
Biograd na Moru, 29. ožujka 2012. godine 
 

SAVJET MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU 
         

  Predsjednica Savjeta mladih: 
                  Martina Stevanja 
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