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REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVA.KA ZUPANUA

GRAD OZAU

SAVJ ET MLADIH GRADA OZUA

Ozalj,29. rujna 2021. god ine

11. 05 . 2@l

Temeljem al. 19 zakona o savjetima mladi (NN 41,/1,4) i t1.20 Odluke o osnivanju Savjeta

mladih Grada Ozlja, Savjet mladih grada Ozlja na 5. sjednici odrianoj 28. rujna 2021. godine

donosi:

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA

MLADIH GRADA OZUA ZA2022. GODINE
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UVODNE NAPOMENE

Savjet mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu Savjet mladih) sav.letodavno je tijelo Grada Ozlja,
osnovano s ciljem aktivnog ukljufivanja mladih u javni :ivot grada Ozlja.

Djelokrug Savjeta mladih ureden je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju
Sav.jeta mladih Grada Ozlja.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

raspravlja o pitanjima znaiajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga
Gradskog vijeia koja su od interesa za mlade
u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeia inicira u Gradskom vijeiu donoienje
odluka od znataja za mlade, donosenje programa idrugih akata od znaiaja za

unapredivanje poloiaja mladih
predlaie Gradskome vueiu raspravu o pojedinim pitanjima od znatenja za

unapredivanje poloiaja mladih te naain rjeiavanja navedenih pitanja
putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vi.jeia prilikom dono5enja
odluka, mjera, programa idrugih akata od osobitog znaaenja za unapredivanje
poloiaja mladih davanjem miSljenja, prijedloga ipreporuka o pitanjima itemama od
interesa za mlade
sudjeluje u izradi, provedbi ipraienju provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana oaitovanja iprijedloge nadleinim tijelima o potrebama iproblemima mladih, a

po potrebi predlaie idonoienje programa za otklanjanje nastalih problema i

poboljianje poloiaja mladih
potide informiranje mladih o svim pitanjima znaiajnim za unapredivanje poloiaja
mladih, medusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnog druiwa iodgovarajuiim tijelima drugih zemalja
predlaie idaje na odobravanje Gradskome vijecu program rada popraien
financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
potiae razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrike razvoju
organizacija mladih iza mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natjedaja i

odretlivanja kriterija financiranja organizacUa mladih iza mlade
obavlja idruge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih ie u 2022. godini sukladno cil.jevima i programskim aktivnostima organizirati i

provoditi projekte iprogramske zadatke te aktivnosti od interesa za mlade grada Ozlja:

1. Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih - sjednice Savjeta mladih,
sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeia, suradnja s nadleinim tijelima Grada -
aktivno zagovaranje politika za mlade, sudjelovanje u izradi gradskog programa
djelovanja za mlade idrugo.

2. Suradnja, konzultiranje, razmjena iskustava idobre prakse s udrugama mladih
idrugim savjetima mladih sa podrudja RH iiire, edukacija tlanova Savjeta mladih

3. lnformiranje mladih o znadaju, nadleinosti iaktivnostima Savjeta mladih
4. Drugi poslovi od interesa za mlade grada Ozlja
5. Manifestaci,e - Ozaljske sportske igre i Ozaljske ljetne vederi
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AKTIVNOSTI IZVRSIOCI I

SUDIONICI

VRSTA RASHODA PLANIRANI IZNOS

Promotivni materijali
savjet mladih

Troikovi izrade
promotivnih
materija la

2.000,00 kn

Manifestacije - Ozaljske sportske
igre (OSl), Ozaljske ljetne veteri Savjet mladih,

Grad Ozalj

Troikovi
manlfestacija

2.000,00 kn

Poticanje mladih na intezivnije
sudjelovanje u druitvu - PUB

kvizovi, upoznava nja, druienja,
potica nje na volontiranje te

da riva nje krvi

Savjet mladih,
Grad Ozalj,

Crveni krii

Radni materija li,

reprezentacija

500,00 kn

Edukacija i suradnja - Odlasci na

edukacije na temu rada sa

mladima, ostvarivanje suradnje sa

drugim savjetima mladih diljem
Hrvatske, raznim udrugama i

suradnja s jedinicama lokalne
samouprave

savjet mladih Putni troikovi,
radni materijali

5.500,00 kn

UKUPNO: 10.000,00 kn

PRIJEDLOG FINANCUSKOG PLANA I PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
GRADA OZUATA 2022. GODINU

Predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja

To dasii


