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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Podnošenje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara za 2018. godinu
Gradski savjet mladih Grada Bjelovara je na svojoj sjednici održanoj 13.
ožujka 2019. godine usvojio Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih
Grada Bjelovara za 2018. 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 2018.
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 7. sjednici održanoj 13. ožujka 2019. donio je
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA BJELOVARA
ZA 2018. GODINU
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje
promiče i zagovara prava, potrebe 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 zamjena
koji se biraju na mandat od tri godine. Savjet mladih je u 2018. godini djelovao u
sljedećem sastavu:
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

Aktivnosti savjeta:

SURADNJA SA KOORDINACIJOM SAVJETA MLADIH RH

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara sudjelovao je 6. i 7. travnja 2018. godine na 1.
Kongresu savjeta mladih RH u Trogiru, u sklopu kojeg je održana panel rasprava
„DEMOGRAFSKA KRIZA – izazov za Hrvatsku i prepreka gospodarskom rastu“. Na
Kongresu su sudjelovali predstavnici savjeta mladih iz tridesetak jedinica lokalne i
regionalne samouprave. Otvaranje kongresa s panel raspravom održalo se u
trogirskoj Gradskoj vijećnici, a u središtu je panela bila goruća tema demografske
krize u Republici Hrvatskoj. Predavači koji su kompetentni za ovu tematiku dotaknuli
su se problema i prepreka u području gospodarskog rasta naše domovine, s
posebnim naglaskom na problem iseljavanja mladih u druge europske zemlje.
Program je nastavljen u subotu, 7. travnja, i to 2. sjednicom predsjedništva
Koordinacije savjeta mladih RH. Nakon sjednice predsjedništva održane su brojne
radionice na kojima se raspravljalo o aktualnim problemima i prijedlozima članova
savjeta mladih iz cijele Hrvatske.

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara sudjelovao je i na 2. Kongresu savjeta mladih
RH u Crikvenici 12. i 13. listopada 2018. u sklopu kojeg je održana panel rasprava
„Perspektiva Hrvatske u EU“. U panel raspravi su sudjelovali predsjednik Odbora za
vanjsku politiku dr. sc. Miro Kovač, zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš i
zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović. U sklopu 2. Kongresa
održana je i 4. sjednica predsjedništva Koordinacije, na kojoj je odlučeno da će
Bjelovar biti domaćin jednog od kongresa u 2019. godini.

Osim suradnje sa Koordinacijom savjeta mladih RH, suradnju smo ostvarili i sa
Savjetom za mlade Vlade RH, čime smo se pozicionirali kao „Lider-savjet“ na
području cijele županije i svrstali među najaktivnije savjete u RH.

SURADNJA SA UDRUGAMA
Međunarodni tjedan mladih- Savjet je s Udrugom Impress Daruvar 11. kolovoza
2018. godine po prvi puta je obilježio Tjedan mladih u Bjelovaru, gdje su nam došli u
posjet mladi iz 7 europskih zemalja. Osim aktivnosti koje smo proveli u središnjem
parku kod paviljona, održali smo i panel raspravu „Mladi u Bjelovaru - uključivost u
društvo“.
Tjedan srednjoškolaca- u suradnji s Vijećem učenika BBŽ i Udrugom Impress na
inicijativu Gradskog savjeta mladih Bjelovar, krenuli smo u novi projekt. Od
obilježavanja

Dana

srednjoškolaca,

željeli

smo

napraviti

projekt

Tjedan

srednjoškolaca prvi u Hrvatskoj.
Tijekom projekta, obišli smo svih pet gradova naše županije, saslušali probleme i
proveli ankete sa srednjoškolcima. Završna konferencija bila je u Bjelovaru.

EDUKACIJE
Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na edukaciji pod nazivom „Strukturirani dijalogmladi u dijalogu o politici“ u Vrpolju, pod pokroviteljstvom Europske unije i Ersamus+,
za što su članovi koji su sudjelovali dobili certifikate Yotuhpass.

Popularizacija
Gradski savjet mladih Grada Bjelovara pozicionirao se kao jedan od aktivnijih Savjeta
u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanjem na kongresima, u radu Savjeta mladih Vlade
RH, širenjem poznanstva i povezivanjem s ostalim savjetima u RH.
Otvaranjem facebook stranice nastojimo što više poticati mlade na aktivnost, te
omogućiti praćenje rada i aktivnosti Savjeta. U 2019. godini nastojimo se više
pozicionirati na Grad Bjelovar, da nas mladi u gradu prepoznaju kao vezu između
mladih i donositelja odluka vezanih za mlade unutar Gradske uprave.

OSTALE AKTIVNOSTI
Zelena čiska- članovi Savjeta pridružili su se akciji Zelena čistka, zajednička
jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta. Lokacija:Borik
Gradski savjet mladih prati i rad Gradskog vijeća, te smo redovito prisustvovali na
sjednicama.
Treći saziv Gradskog savjeta mladih nastavio je rad s ciljem razvoja kvalitete života
mladih u Bjelovaru na svim razinama.
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