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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i 
članka 22. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru („Službeni 
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.), Savjet mladih Grada Biograda na Moru 
podnosi Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru   
 

IZVJEŠĆE O RADU 
Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu 

 
1. UVOD 

Člankom 22. stavkom 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru 
utvrđeno je da Savjet mladih Grada Biograda na Moru (u nastavku teksta: Savjet mladih),  
podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku. 
 
Godišnje izvješće objavljuje se na web stranicama Grada Biograda na Moru 

 
30. ožujak 2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih ovog saziva, na 
kojoj je za predsjednicu izabrana Angela Šarić, a za zamjenika predsjednice izabran je 
Antonio Mikulić. 
 
Savjet mladih Grada Biograda na Moru tijekom 2015. godine djelovao je u sljedećem 
sastavu: Angela Šarić, predsjednica, Antonio Mikulić, zamjenik predsjednice, te članovi 
Lucija Labar, Marko Punoš, Ana Nimac, Franka Troskot i Mate Škara. 
 
 

2. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA 
NA MORU 

 
Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2015. godine ostvarila se kao kombinacija formalnih 
sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeći promovirati kulturu dijaloga te 
uključivanja mladih s područja grada Biograda na Moru u procese donošenja odluka od 
interesa za mlade.  

 
Savjet mladih Grada Biograda na Moru je u 2015. godini sukladno ciljevima i programskim 
aktivnostima te u okviru financijskih mogućnosti, organizirao je i proveo programske zadatke 
te aktivnosti od interesa za mlade grada Biograda na Moru. Realizirane su sljedeće 
aktivnosti:  
 

2.1. Sjednice Savjeta mladih 
 

Savjet mladih održao je tijekom 2015. godine ukupno šest sjednica. Sjednice su održavane 
u gradskoj vijećnici te se između ostalog, raspravljalo o radu Savjeta mladih, planiranim 
aktivnostima, usvojeno godišnje izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu, te 
predstavljen plan aktivnosti, istaknuta potreba za donošenjem Gradskog programa za mlade, 
planirane su aktivnosti na području informiranja mladih, zagovarane su potrebe i interesi 
mladih i drugo. 
 

2.2. Suradnja s tijelima Grada Biograd na Moru i gradskim upravnim tijelom  
 
Predsjednica Gradskog vijeća sudjelovala je u radu Savjeta mladih prigodom izrade plana i 
programa rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2016. godinu, te evaluacije 
Međunarodnog dana mladih. 
Za istaknuti je dobra suradnja Savjeta mladih sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada 
Biograda na Moru kroz pruženu adekvatnu stručnu, administrativnu i tehničku pomoć u 
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realizaciji aktivnosti Savjeta mladih tijekom 2015. godine, te u pripremanju i organiziranju 
sjednica Savjeta, izradi programa i sastavljanju izvješća. 
 

2.3. Informiranje mladih Grada Biograda na Moru 
 
U cilju informiranja mladih o aktivnostima Savjeta pokrenuta je Facebook stranica Savjeta 
mladih, kao sredstvo brže komunikacije i interakcije s mladima. Ovakvom obliku 
komunikacije dana je prednost iz razloga što sve veći broj mladih koristi društvene mreže i 
spreman je iznijeti svoj stav kroz online diskusiju.  
 
Postavljena je web stranica na Internet kao informativni medij namijenjen mladima. U 
suradnji sa tijelima Grada održava se i ažurira web stranica. 
 
Cilj postavljanja web stranice i pokretanja Facebook stranice je stvaranje uređenog sustava 
informiranja mladih o aktivnostima Savjeta 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. 
 

2.4. Edukacija članova Savjeta mladih 
 
LJETNA AKADEMIJA ČLANOVA SAVJETA MLADIH ( 24. – 27. kolovoza 2015. godine) 
 
Projekt je provodila Udruga za mlade Alfa Albona u partnerstvu sa Ministarstvom socijalne 
politike i mladih Republike Hrvatske, Udrugom gradova, Zakladom Friedrich-Ebert-Stiftung i 
Gradom Labinom, s ciljem pružanja članovima savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini:  
 
 priliku da usvoje nova znanja u području strukturiranog dijaloga i poznavanja Zakona 

o Savjetima mladih,  
 rade na slučajevima iz prakse radi stjecanja potrebnog iskustva i razvijaju ključne 

vještine poput timskog rada, vodstva,  
 nenasilne komunikacije.  

 
Savjet mladih Grada Biograda na Moru sudjelovao je na 4-dnevnim predavanjima i 
radionicama podijeljenim u tematske cjeline:  

 
 Uvod u Savjet mladih,  
 Radionice vještina,  
 Strukturirani dijalog i  
 Savjet mladih u akciji. 

 
2.5. Obilježavanje prigodnih datuma u suradnji sa organizacijama civilnog 

društva sa područja grada Biograda na Moru 
 

2.5.1. MEĐUNARODNI DAN MLADIH (12. kolovoza 2015.) 
 
Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je od velike važnosti kako bi se skrenula 
pozornost na mlade i kako bi se njihova riječ bolje čula i razumjela jer je riječ o populaciji koja 
čini trećinu ukupnog svjetskog stanovništva. 
 
Savjet mladih Grada povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 2015. godine je 
priredio kulturno – zabavni program na rivi ispred gradske luke (Obala kralja Petra Krešimira 
IV.). 
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Međunarodni dan mladih prilika je za ukazivanje na potrebe mladih i njihova prava. Diljem 
svijeta povodom toga dana održavaju se razne tribine o nezaposlenosti mladih, razni 
koncerti, manifestacije, kulturna događanja, humanitarne akcije, te mnoga druga događanja 
koja uključuju sudjelovanje mladih, njihovih udruga i državnih institucija. 
 
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih Savjet mladih Grada je prodavao 
prigodne bedževe po simboličnoj cijeni, a sav prihod od prodaje bio je namijenjen za 
humanitarne svrhe. 
 

2.5.2. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR (17. studeni 2015. godine) 
 
Savjet mladih Grada pridružio se akciji „Sjećanje na Vukovar“ te se na prigodan način 
prisjetio žrtava Domovinskog rata paljenjem lampiona na rivi ispred zgrade gradske uprave 
na Trgu kralja Tomislava u Biogradu na Moru. 
 

2.5.3. BOŽIĆNE RADIONICE ( 1. i 8. prosinca 2015. godine) 
 
Savjet mladih Grada organizirao je u gradskoj vijećnici kreativne radionice povodom božićnih 
blagdana. Odaziv mladih bio je zadovoljavajući. Uz neformalnu komunikaciju izrađivali su se 
različiti ukrasi koji su se prodavali na Božićnom sajmu. Sav prihod išao je u humanitarne 
svrhe. 
 

2.5.4. BOŽIĆNI  SAJAM ( 6. I 12. prosinca 2015. godine) 
 
Savjet mladih Grada sudjelovao je na Božićnom sajmu u organizaciji Grada Biograda na 
Moru i Turističke zajednica Grada Biograda na Moru, koji se održavao u gradskom parku 6. 
prosinca (subota) i 12.prosinca (subota) 2015. godine. Božićnom sajmu prethodile su 
kreativne radionice za izradu različitih božićnih ukrasa i prigodnih slastica, koje  su članovi 
Savjeta mladih dijelili posjetiteljima. Božićni ukrasi prodavali se u humanitarne svrhe. 
 

 
Sukladno predviđenim financijskim sredstvima za 2015. godinu refundirani su troškovi vezani 
za rad Savjeta mladih.  
 
U Biogradu na Moru, 14. ožujka 2016. godine 
 

Predsjednica Savjeta mladih:  
                                  Angela Šarić 

 


