
 
 
Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i 

članka 21. i 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/07), Savjet mladih Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. prosinca 
2012. godine donio je 
 
 

PROGRAM RADA  
SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA ZA 2013. GODINU 

  
 

UVOD 
 

 
Ovim Programom rada određuju se smjernice i područja djelovanja i druge aktivnosti 

savjeta za 2013. godinu. 
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Gospića koje se osniva u 

cilju uključivanja mladih u javni život Grada Gospića. 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih i članka 13. Statuta Grada Gospića, 

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo 
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (u nastavku Savjet), te na temelju iste 7. 
prosinca 2011. godine Odluku o izboru članova savjeta mladih Grada Gospića.  

Članovi Savjeta mladih Grada Gospića biraju se na vrijeme od dvije godine. 
 
Člankom 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića savjet mladih donosi 

za svaku kalendarsku godinu program rada i financijski plan koji se prosljeđuje Gradskom 
vijeću Grada Gospića na odobravanje.  

Djelokrug rada Savjeta obuhvaća raspravljanje o pitanjima položaja i statusa mladih 
u Gradu Gospiću, predlaganje Gradskom vijeću onih programa i mjera za mlade koja se 
odnose na unaprjeđenje položaja mladih, te rješavanja bitnih pitanja vezanih uz djelovanja i 
aktivnosti mladih na području Grada Gospića.  

Program rada savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu (u nastavku Program) 
sadrži sljedeće aktivnosti: 

− suradnja sa Županijskim savjetom mladih Ličko-senjske županije i drugim 
savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj, 

− konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
− suradnja sa državnim tijelima i tijelima Grada Gospića i gradskim upravnim 

tijelima o politici prema mladima, 
− organizacija okruglih stolova na teme procesa borbe protiv svih vrsta ovisnosti, 

nasilja, položaja mladih u EU i sl. 
− obilježavanje prigodnih datuma vezanih za mlade i obitelj (međunarodni dan 

knjige, dan planeta zemlje, Svjetski dan borbe od AIDS-a…). 
− ostale aktivnosti važne za rad savjeta i poboljšanje položaja mladih.  
Sastavni dio ovog Programa je Plan provedbe Programa i prijedlog Financijskog plana 
radi ostvarivanja Programa rada. 
  
Ciljevi programa 

 
Suradnja sa Županijskim savjetom mladih Ličko-senjske županije i drugim 
savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj 

 
Savjet će i u 2013. godini kao jednu od glavnih zadaća imati  suradnju sa 

županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih u Županiji i Republici Hrvatskoj kroz 
međusobne posjete predstavnika savjeta mladih s ciljem prikupljanja informacija i 
razmjenom iskustava u radu savjeta mladih o određenim pitanjima vezanim za mlade.  

Održavanje i ostvarivanje zajedničkih susreta, projekata i radionica sa savjetima 
mladih iz gradova i općina, te savjetima mladih u Republici Hrvatskoj.   



Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnja sa 
tijelima Grada Gospića i gradskim upravnim tijelima o politici prema mladima i 
organizacija okruglih stolova o temama bitnim za mlade 
− Savjet će kroz organizaciju okruglih stolova i tribina s temama problematike s 

kojima se mladi susreću: teme procesa borbe protiv svih vrsta ovisnosti, položaja 
mladih u EU i sl. 

 
 U suradnji s državnim institucijama Savjet će nastojati i djelovati u smjeru 
poboljšanja položaja mladih, utvrđivanja  potreba mladih i predlaganja modela za rješavanje 
pitanja od temeljne važnosti za mlade na području Grada Gospića. 
 

Ostale aktivnosti važne za rad savjeta i poboljšanje položaja mladih 
 
Obilježavanje prigodnih datuma 
Savjet će sudjelovati u suradnji sa službama Grada Gospića u organizaciji 

obilježavanja prigodnih datuma vezanih za mlade i obitelj. 
- izložba mladih umjetnika Grada Gospića, 
- pomoć socijalno ugroženih mladih osoba i njihovih obitelji. 

 
Mladi i sport 
Savjet će radi popularizacije sporta raditi na informiranju mladih o registriranim 

klubovima i sportskim društvima na području Grada, te organizirati određene sportske 
manifestacije. 

- Trčanje mini maratona (8km). 
 

Osiguravanje financijskih sredstava za rad Savjeta mladih u 2013. godini 
 
            Na temelju članka 24. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića, Grad 
Gospić osigurava financijska sredstva za rad Savjeta na temelju odobrenog programa rada i 
financijskog plana Savjeta mladih.  
 

Završne odredbe 
 
            Program rada Savjeta mladih Grada Gospića stupa na snagu danom dobivanja 
odobrenja od strane Gradskog vijeća Grada Gospića, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  
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