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                            GRADSKO VIJEĆE 

            GRADA SISKA 
 
 

Predmet: Materijal za sjednicu 
               -  dostavlja se  
 
 
 
Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska  ("Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije", broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 
20/17, 13/18 i 18/18 - pročišćeni tekst), dostavlja se: 
 
 
1. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. 

godinu 
2. Program rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu  
3. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 
 
                    
                                                                
 

           
                            GRADONAČELNICA 
                                                                                                   
                                    Kristina  Ikić Baniček   

 
 
                                                                                                                                
 
  

     
 

 



 

    Prijedlog 
Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih 
(„Narodne novine“, broj 41/14) te članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10,  9/11, 18/12, 4/13, 6/13, 14/14 i 9/15, 10/16, 6/18 i 
18/18-pročišćeni tekst) dana _____ 2019. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu 

 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu, koji 
je sastavni dio ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
 
 

GRADSKO VIJEĆE  
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Savjet mladih Grada Siska na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne 
novine“, broj 41/14) te članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Siska („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/14) na sjednici održanoj 11. svibnja 2019. 
godine donio je  
 

Program rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu 
 
 

UVOD 
Savjet mladih Grada Siska (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog 
vijeća Grada Siska (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) osniva se u cilju aktivnog uključivanja 
mladih u javni život Grada Siska. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od 15 do 30 
godina života, s prebivalištem na području grada Siska. Savjet mladih Grada Siska broji devet 
članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.  
 
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:  
 

• raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga 
rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, 

• predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za 
unapređivanje položaja mladih na području grada, 

• predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 
unapređivanje položaja mladih na području grada Siska te način rješavanja navedenih 
pitanja,  

• daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera programa i drugih 
akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada, 

• sudjeluje u izradi i praćenju provedbe gradskog programa za mlade, 
• izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i 

donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih 
(gradskih program za mlade), 

• predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (gradski 
program za mlade) 

• skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 
mladih,  

• potiče međusobnu suradnju savjeta 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,  

• po potrebi poziva predstavnike Grada Siska na sjednice Savjeta mladih, 
• Savjet mladih imenuje predstavnika u Vijeću za prevenciju Grada Siska i Povjerenstvu 

za dodjelu stipendija.  
• obavlja i druge poslove vezane uz interese mladih na području Grada Siska. 

 
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, godišnji Program rada i podnosi Godišnje izvješće o 
radu Gradskom vijeću.  
 
 
 



 

GLAVNE ODREDNICE PROGRAMA RADA 
 
1. Promocija Savjeta mladih Grada Siska 
2. Sudjelovanje u izradi Gradskog programa za mlade Grada Siska 
3. Ostvarivanje suradnje s organizacija mladih i za mlade 
4. Povezivanje i umrežavanje s ostalim Savjetima mladih 
5. Iniciranje, podržavanje i suradnja u organiziranju radionica, predavanja i tribina u cilju 
poboljšanja položaja mladih u gradu Sisku. 
 
 

CILJEVI I AKTIVNOSTI 
 
1. Promocija Savjeta mladih  
 
Savjet mladih tijekom cijelog svog mandata imat će obvezu promovirati Savjet mladih, 
programe koje provode, kao i inicijative i akcije koje pokreću. Savjet mladih posebno će raditi 
na promociji Savjeta mladih u 2019. godini.  
 
Trenutno je u provedbi izrada Gradskog programa za mlade grada Siska u kojem se preko 
aktivnosti provode „Konzultacije s mladima“ koje imaju za cilj putem on line upitnika 
usmjerenog prema mladima u dobi od 15 do 30 godina s područja grada Siska prikazati 
probleme mladih u gradu Sisku. Pitanja u on line upitniku vezana direktno uz Savjet mladih 
su:  
 
"9. Jesi li upoznat/upoznata s postojanjem, ulogom i radom Savjeta mladih Grada Siska? 
  
DA NE 
  
10. Ako si upoznat/upoznata s postojanjem, ulogom i radom Savjeta mladih Grada Siska 
možeš li reći iz kojeg izvora informacija si saznao/saznala za Savjet mladih? 
  
a) Web stranica Grada Siska 
b) Facebook stranica Savjeta mladih Grada Siska 
c) Tiskovine 
d) Komunikacija s prijateljima 
e)_____________________________" 
 
Aktivnosti u vezi promocije Savjeta mladih provodit će se sukladno dobivenim rezultatima iz 
on line upitnika. 
 
U cilju nam je osvijestiti sve građane grada Siska, a posebno mlade o radu Savjeta mladih i 
što ono predstavlja za grad Sisak, te poticati da svoje ideje, prijedloge i primjere u što većem 
broju šalju nama na uvid kako bi naš rad bio što detaljniji i potpuniji.  
 
Savjet mladih ima u planu izradu novog logotipa te izradu i print novih plakata, brošura, 
bannera i ostalih publikacija za što bolju promociju Savjeta mladih.  
 
Promocija Savjeta mladih sadržavat će se u sudjelovanju u programima na javnim površinama 
u sklopu manifestacija vezanih za mlade.  
 



 

U 2019. godini posebno će se provoditi promocija putem društvenih mreža koje koriste mladi 
(Facebook i Instagram). Aktivacija Facebook stranice „Savjet mladih Grada Siska“ i izrada 
Instagram profila „Savjet mladih Grada Siska“. Savjet mladih između svojih članova odredit 
će osobe koje će voditi i uređivati društvene mreže.  
 
2. Sudjelovanje u izradi Gradskog programa za mlade Grada Siska 
 
Savjet mladih u 2019. godini sudjelovat će u izradi Gradskog programa za mlade Grada Siska. 
 
Grad Sisak i Koordinacija mladih Sisak oformili su projektni tim za izradu Gradskog 
programa za mlade Grada Siska čiji članovi su i predsjednik Savjeta mladih i potpredsjednik 
Savjeta mladih.  
 
Savjet mladih u novom Gradskom programu za mlade Grada Siska bit će nositelj ili jedan od 
nositelja u više točaka novog Gradskog programa za mlade s ciljem kvalitetne izrade i 
potpune provedbe novog Gradskog programa za mlade.   
 
Savjet mladih aktivno će sudjelovat tijekom cijelog proces i svih aktivnosti (Aktivnost 1. – 
Forum diskusija „Gradski program za mlade“, Aktivnost 2. – „Edukacijski model: Jačanje 
kapaciteta mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te prilika za zajedničko 
djelovanje i suradnju“, Aktivnost 3. -  „Predlaganje i izrada Gradskog programa za mlade“) 
vezanih uz izradu Gradskog programa za mlade.  
 
3. Ostvariti suradnju s organizacijama mladih i obrazovnim ustanovama 
 
Savjet mladih tijekom cijelog svog mandata imat će tendenciju ostvarivanja i održavanja 
suradnje s organizacijama mladih i za mlade.  
 
Savjet mladih u 2019. godini inicirat će sastanke s udrugama civilnog društva, ustanovama i 
institucijama koje se bave mladima s ciljem ostvarivanje međusobne suradnje u pronalasku i 
rješavanju problema mladih na području Grada Siska.  
 
Podupiranjem i organiziranjem tribina i okruglih stolova Savjet mladih poticat će raspravu i 
suradnju između institucija, ustanova i udruga civilnog društva.  
 
Savjet mladih inicirat će sastanke s obrazovnim ustanova srednjoškolskog i visokoškolskog 
obrazovanja koje djeluju na području grada Siska s ciljem međusobne suradnje. 
 
4. Povezivanje i umrežavanje s ostalim Savjetima mladih 
 
Savjet mladih u planu ima tijekom cijelog mandata raditi na umrežavanju i povezivanju s 
ostalim savjetima mladih posebno u Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i na razini Republike 
Hrvatske. 
 
Cilj umrežavanja i povezivanja sa što više Savjeta mladih na razini Republike Hrvatske je 
razmjena iskustava i dobrih rješenja za probleme na koje nailaze mladi u Republici Hrvatskoj, 
a zajednički su s drugim Savjetima mladih. Umrežavanje i povezivanje pomoći će da 
zajedničkim snagama dostignemo zajedničke ciljeve i u međusobnoj suradnju sprovedemo 
zajedničke projekte. 
 



 

5. Iniciranje, podržavanje i suradnja u organiziranju radionica, predavanja i tribina u cilju 
poboljšanja položaja mladih u gradu Sisku 
 
Savjet mladih tijekom 2019. godine ima za cilj iniciranje, podržavanje i suradnju u 
organizaciji radionica, predavanja i tribina, koje će biti organizirane od raznih udruga, 
institucija i ustanova koje djeluju na području grada Siska, a kojima je cilj poboljšanje 
položaja mladih u gradu Sisku.  
 
Nakon analiziranja rezultata on line upitnika koji je trenutno u provedbi Savjet mladih 
fokusirat će se na rješavanje istaknutih problema iz on line upitnika putem radionica, 
predavanja i tribina. 
 
Ciljana skupina radionica, predavanja i tribina nisu samo mladi već i svi oni koji sudjeluju u 
odgoju i obrazovanju mladih te svi oni koji su povezani svojim radom s mladim osobama na 
području grada Siska.  
 
Programske aktivnosti koje se neće realizirati u 2019. Godini, mogu se prenijeti u Program 
rada za sljedeću godinu.  
 
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu aktivnosti iz Programa rada, ukoliko će za to 
postojati opravdani razlozi.  
 
 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK SAVJETA 
MLADIH GRADA SISKA 

 
                                                                                                           Matko Kajgana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRAVNI  TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Članak 19. stavak 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članak 15. 
Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10,  
9/11, 18/12, 4/13, 6/13, 14/14 i 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) je pravni temelj. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 
Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Siska za 2019. 
godinu, u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo.  
 
 
OBRAZLOŽENJE  
Prema Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), te prema Odluci o 
osnivanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/14), 
Savjet mladih Grada Siska donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom 
vijeću Grada Siska. 
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