
 

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta GRADSKI PROGRAM ZA MLADE GRADA 

SISKA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINA  

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

GRAD SISAK, UPRAVNI ODJEL ZA 

OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, 

BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO 

Cilj i glavna tema savjetovanja Grad Sisak u partnerstvu s Koordinacijom udruga 

mladih Siska provodi projekt Gradski program za 

mlade grada Siska. Projekt je financiran sredstvima 

Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna 

aktivnost 3 – Potpora reformi politika. 

Projektom se želi unaprijediti provedbu politika za 

mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga 

između mladih i donositelja odluka u gradu Sisku, 

mladima približiti važnost njihovog sudjelovanja u 

procesima donošenja odluka te ih potaknuti na 

uključivanje u procese predlaganja i izrade politike 

za mlade. Također, projektom se želi izraditi 

Gradski program za mlade grada Siska za razdoblje 

2020.- 2024. Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 

godina te predstavnici ustanova u gradu u svojstvu 

donositelja odluka. 

Projekt se provodi na području grada Siska, od 1. 

veljače 2019. do 31. siječnja 2020. godine. 

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak 

donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja 

informacija o interesima, stavovima i prijedlozima 

zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu 

politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i 

prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i 

negativnih učinaka javne politike koje treba na 

vrijeme otkloniti. 
Datum dokumenta 22. studenog 2019. 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući 
način?  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje? 

 

Ako nije, zašto? 

Nacrt Gradskog programa za 
mlade objavljen je na internetskim 
stranicama Grada Siska 
www.sisak.hr  

 

Savjetovanje je trajalo od 31. 10. 

– 10. 11. 2019. godine. 

 

  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 
pristiglo je očitovanje Agencije lokalne demokracije Sisak 
koje je uvaženo. 

  

 

http://www.sisak.hr/

