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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Podnošenje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara za 2017. godinu

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara je na svojoj sjednici održanoj 28. veljače

2017. godine usvojio Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara za 2017. godinu.

Temeljem članka 16. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/14), Gradski savjet mladih
podnosi Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017.
godinu Gradskom vijeću Grada Bjelovara.
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Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine",

broj 41/14), članka 16. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

("Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 2/14) Gradski savjet mladih Grada Bjelovara

na svojoj 5. sjednici održanoj 28. veljače 2018. donio je

GODiŠNJE IZVJEŠĆE

O RADU GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA BJELOVARA

ZA 2017. GODINU

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeca Grada Bjelovara koje

promiče i zagovara prava, potreba i interese mladih na lokalnoj razini. U okviru svoga

djelokruga Savjet mladih raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima

značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su

od interesa za mlade, te inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za

mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja

mladih na području grada Bjelovara, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za

unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Bjelovara.

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara sastoji se od 9 članova te njihovih

zamjenika koji se biraju na mandat od tri godine.



Izvješće o radu za 2017. godinu

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 3. sjednici održanoj 07. rujna

2017. godine izabralo članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada

Bjelovara u mandatu 2017.-2020. godine.

U Gradski savjet mladih Grada Bjelovara izabrani su sljedeći članovi sa
zamjenicima:

1. Ivan Botičan, član i Božica Botičan, zamjenica

2. Morana Brljak, član i Josip Rietković, zamjenik

3. Mateo Horvat, član i Mihaela Maletić, zamjenica

4. Kristian Košćak, član i Antonija Devčić, zamjenica

5. Nikolina Kozić, član i Nikola Kozić, zamjenik

6. Hana Kuharski, član i Stjepan Prstec, zamjenik

7. Karlo Oremović, član i Lucija Obračević, zamjenica

8. Petar Štivić, član i Luna Fofonjka, zamjenica

9. Marina Valjek, član i Kristijan Pavličić, zamjenik

Na 1. konstituirajućoj sjednici Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

održanoj 10. listopada 2017. godine za predsjednika je izabran Mateo Horvat, a za

zamjenicu predsjednika Nikolina Matak.

Aktivnosti novog saziva od 10. listopada 2017. do 31.12.2017.

Nakon 1. Konstituirajuće sjednice Gradski savjet mladih održao je još dvije

sjednice. Na 2. sjednici jednoglasno je izglasan Program rada za 2018. godinu.

Program rada definira ciljeve i aktivnosti koji će se provoditi. Savjet mladih će u 2018.

godini nastojati realizirati aktivnosti utvrđene Programom rada Gradskog savjeta

mladih Grada Bjelovara za 2018. godinu koji je podnesen na odobrenje Gradskom

vijeću Grada Bjelovara, a s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih na

području grada Bjelovara.

Nakon usvojenog Programa rada savjeta mladih za 2018. godinu započela je

provedba predviđenih aktivnosti.

Gradski savjet mladih upoznat je i s radom Gradskog vijeća Grada Bjelovara

na čijim sjednicama redovno prisustvuje, ne samo kada su na dnevnom redu točke

koje su vezane za usvajanje akata koje donosi Savjet, nego i druge teme. Savjet se



želi upoznati s radom predstavničkog tijela, načinom donošenja odluka važnih za

svakodnevnicu i funkcioniranje Grada Bjelovara te na taj način mladoj populaciji

približiti rad lokalne samouprave i aktivno je uključiti u djelovanje iste.

Nacionalna konferencija savjeta mladih RH

Nacionalna konferencija savjeta mladih RH održana je od 1.-3. prosinca 2017.

godine. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada

Bjelovara Mateo Horvat i zamjenica Nikolina Matak. Na konferenciji su bili prisutni

predstavnici 52 savjeta mladih, odnosno ukupno 98 sudionika. Nakon zajedničke

rasprave, organizatori i moderator su definirali zaključke i prijedloge koji će biti

upućeni Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sve s ciljem

poboljšanja poražavajuće situacije oko savjeta mladih u Hrvatskoj.

Najbitniji zaključci sa konferencije:

- uvođenje mogućnosti isplate naknade za rad u savjetu mladih do

maksimalnog iznosa visine dnevnice u RH. Naknade se isplaćuju temeljem prisustva

na sjednicama, a najviše jednom mjesečno;

- čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave imenuju imenom

prezimenom osobu zaduženu za savjeta mladih (tajnik/ea savjeta mladih), iz redova

djelatnika te jedinice;

- edukacija savjeta mladih, stručnih službi i vlasti;

- izbacivanje članova nakon 3 uzastopna izostanka sa sjednica savjeta mladih,

bez obzira je li opravdano ili ne;

- priznavanje članstva u savjetu mladih kao volonterskog rada;

- informiranje mladih o savjetima mladih u obrazovnim ustanovama;

- Grad prijatelj mladih - plan tijekom 2018. godine.

Popularizacija

Projekt popularizacije savjeta mladih je u izradi, njime se žele održati

prezentacije kako bi se što veći broj mladih upoznao s radom Savjeta mladih te

mogućnostima uključivanja u njegov rad. Održat će se niz prezentacija o svrsi

postojanja Savjeta mladih. Prezentacije bi se održavale u suradnji s obrazovnim

institucijama, udrugama i drugim organizacijama koje okupljaju ili za svrhu djelovanja

imaju mlade.



Otvorene su službene stranice na društvenim mrežama (Facebook).

Peti saziv Gradskog savjeta mladih nastavio je rad s ciljem razvoja kvalitete
života mladih u Bjelovaru na svim razinama.
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