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 Na temelju članka 19. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14.) i članka 

30. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

23/14.), Savjet mladih Grada Pazina donio je  

 

PROGRAM RADA 

SAVJETA MLADIH GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU 

 

UVOD 

 

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina (u 

daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada 

Pazina.  

Člankom 13. Zakona o savjetima mladih (u daljnjem tekstu: Zakon) i člankom 21. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Odluka), propisan je 

djelokrug Savjeta mladih:  

1. raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, 

2. raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, 

3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za 

unapređivanje položaja mladih, 

4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način 

rješavanja navedenih pitanja, 

5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata 

od osobitog značenja za mlade, 

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i 

donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, 

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 

9. informira mlade o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, 

10. potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te 

suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja, 

11. predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada sa financijskim planom 

radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 

12.   podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu, 

13.   po potrebi poziva predstavnike Grada na sjednice savjeta mladih, 
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14. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade, 

15. sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja 

organizacija mladih i za mlade, 

16. obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

 

Člankom 25. Odluke Savjet mladih donosi program rada za kalendarsku godinu 

većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 

Program rada Savjeta mladih, uz sadržaje od interesa za mlade iz Programa rada 

Gradskog vijeća, obuhvaća i ostale sadržaje i aktivnosti u sklopu djelokruga Savjeta mladih, 

te nositelje pojedinih aktivnosti i rokove za njihovo izvršavanja. 

Program rada (u daljnjem tekstu: Program) priprema se u suradnji s gradskim 

upravnim tijelima Grada Pazina.  

Program Savjeta mladih Grada Pazina za 2019., kao i za 2018. godinu baziran je na 

dosadašnjim aktivnostima Savjeta mladih te prema do sada nepostojećim, ali potrebnim 

dodatnim aktivnostima koje su utvrđene konzultacijama s mladima, a sve u skladu s 

dogovorom svih članova Savjeta mladih i upravnih tijela Grada Pazina. 

Savjet mladih broji pet članova, čiji je mandat potvrđen na konstituirajućoj sjednici 11. 

travnja 2019. godine. To su:  Neva Ljuština (predsjednica, na prijedlog Društva „Naša djeca“ 

Pazin), Lucija Jedrejčić (zamjenica predsjednice, na prijedlog Centra za mlade Alarm); Marijo 

Ivanković (na prijedlog Centra za mlade Alarm Pazin), Nikola Ardalić (na prijedlog udruge 

Albus iz Pazina) i  Lucija Zidarić (ispred Vijeća učenika Gimnazije i sturkovne škole Jurja 

Dobrile Pazin). Zamjenici članova su prema redoslijedu članova: Valentina Rabar, Elena 

Stranić, Željka Nefat, Karla Pilat i Luka Bursać.  

             Članovi su izabrani na mandat u trajanju od tri godine. 

Za rad Savjeta mladih u ovom mandatu iz proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

predviđeno je 10.000 kuna. Navedeni iznos je potreban za provođenje aktivnosti Savjeta 

mladih, a djelomično i kao rezerva za projekte u koje će se Savjet mladih moći uključiti. 

AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU 

 

1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 Savjet mladih će u 2019. godini svoju aktivnost usmjeriti na: 

1) izvršenje i evaluaciju provedbe mjera utvrđenih Programom rada gradskog 

Savjeta mladih; 
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2) uključivanje predstavnika Savjeta u procese donošenja i provedbu programa 

i odluka Gradskih tijela te predlaganju novih programa; 

3) praćenje stanja, položaja i potreba mladih u Gradu, zbog identificiranja 

najvažnijih točaka života i interesa mladih i njihovog društvenog djelovanja; 

4) nazočnost predstavnika Savjeta mladih sjednicama Gradskog vijeća i ostalih 

radnih tijela Grada Pazina zbog uvida u funkcioniranje područne samouprave, 

ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama koje su u njihovom 

interesu te stjecanju iskustava u radu gradskih tijela; 

5) sudjelovanje u provedbi Regionalnog programa za mlade Istarske županije, 

te suradnju s ostalim savjetima mladih u Istarskoj županiji u organizaciji Dana 

mladih te kroz rad izabranih članica u Savjetu mladih Istarske županije. 

Savjet se obvezuje da će o načinu i sadržaju aktivnosti ovog programa pravovremeno 

informirati nadležna tijela Grada, i to prijedlozima i inicijativama. 

2. EDUKACIJA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 

 Svi članovi Savjeta mladih ovim Programom obvezuju se kontinuirano educirati u 

području rada Savjeta mladih, području rada s mladima i na ostalim područjima ukoliko se za 

to ukaže potreba.  

 Članovi Savjeta mladih će tako u 2019. godini i dalje: 

1) sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća, a posebice će se uključivati u 

teme koje se tiču života mladih u Gradu Pazinu, kako bi se upoznali, a time i 

pružali prijedloge za što bolji položaj ove skupine građana; 

2) redovito pratiti novoizdanu literaturu, članke, provedena istraživanja i 

medijska praćenja koja se bave životom mladih, ne samo u Gradu Pazinu, nego 

i na nivou cijele Republike Hrvatske; 

3) redovito se informirati o aktivnostima i programu rada ostalih Savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj, zbog razmjene iskustva i moguće buduće suradnje; 

4) sudjelovati na skupovima i predavanjima koje organiziraju ostali Savjeti 

mladih u Republici Hrvatskoj ili druge organizacije koje se bave mladima te 

sudjelovati na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Slavonskom Brodu od 

20. do 22. rujna 2019. godine; 

5) pratiti natječaje i dokumente iz domene javnih politika koje se tiču mladih. 
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Ukoliko na pojedinim edukacijama, skupovima ili predavanju ne sudjeluju svi članovi 

Savjeta mladih, članovi koji su istima prisustvovali dužni su na redovitim sjednicama Savjeta 

mladih ostalim članovima prenijeti naučeno i upoznati ih s dobivenim informacijama.  

3. SURADNJA SA SVIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I GRADOM PAZINOM 

 Savjet mladih Grada Pazina u 2019. godini svoju će suradnju usmjeriti na: 

1) suradnju s predstavnicima Grada Pazina i Gradskim vijećem, u pitanjima koja 

su usko vezana uz problematiku mladih u našem gradu, te inicirati proces 

strukturiranog dijaloga s mladima, 

2) suradnju s lokalnom zajednicom, a posebice na članove organizacija civilnog 

društva. Savjet mladih kontinuirano će poboljšavati suradnju s udrugama 

mladih ili udrugama koje se bave mladima (Centar za mlade Alarm Pazin, 

Društvo „Naša djeca“ Pazin, LAG središnje Istre, udruga Albus i drugo), 

3) prijavljivanje na nacionalne i EU projekte, kao partner udrugama mladih ili za 

mlade sa ciljem organizacijske ili financijske potpore, 

4) suradnju s Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile u Pazinu te 

Pazinskim kolegijem klasične gimnazije te Veleučilištem u Rijeci – Stručni studij 

poduzetništva u Pazinu, koji u Gradu Pazinu okupljaju najveći broj mladih iznad 

15 godina, 

5) posebna će se pažnja posvetiti suradnji i radu Centra za mlade Alarm, koji u 

svojim aktivnostima okuplja mlade od 15 do 30 godina, te je jedina takva 

udruga mladih na području Grada Pazina, 

6) Savjet mladih će se uključiti u proces participativnog budžetiranja Pazi(n) 

proračun! koji će se ove godine odvijati na području mjesnih odbora Pazin, 

Stari Pazin, Beram, Lindar, Trviž i Zarečje, 

7) Savjet mladih će nastojati u 2019. organizirati radionice i tribine s mladima, 

gdje bi se mlade upoznalo s radom Savjeta mladih i politikama za mlade na 

području Grada Pazina. 

 U Programu Savjeta mladih za 2019. godinu pušta se i otvoren prostor za nove, 

Programom nepredviđene suradnje s ostalim dionicima lokalne zajednice, ukoliko se uoči 

potreba od strane Savjeta ili od strane druge zainteresirane stranke. 
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5. CENTAR ZA MLADE ALARM PAZIN 

 Cilj rada Centra za mlade Alarm Pazin, koji od 2018. godine djeluje u prostorima u 

Ulici 154. brigade HV4 u Pazinu, je mladima pružiti mjesto sustavnog i organiziranog 

okupljanja uz aktivnosti kao što su radionice, predavanja, koncerti, sportska događanja, 

uređenje okoliša ili bilo kojeg drugog vida okupljanja, a u njihovom interesu. Savjet ovim 

Program predviđa potporu Centru za mlade Alarm u njegovom djelovanju, na način koji se 

pokaže potrebnim (financijski, organizacijski, pisanje projekata i slično). U 2019. godini radit 

će se na organizacijskom kapacitiranju i razvoju programa i intenziviranja aktivnosti, kako bi 

Centar profunkcionirao poput drugih sličnih centara u malim gradovima u Hrvatskoj i drugim 

okolnim zemljama. 

6. TRANSPARENTNOST RADA I ODNOS S JAVNOŠĆU  

 Savjet mladih Grada Pazina će u 2019. godini: 

1) o svom radu napisati izvještaj o obavljenim aktivnostima predviđenim ovim 

Programom, a zaključno do 31. ožujka 2020. godine poslat će ga Gradskom 

vijeću na razmatranje, 

2) o svojim aktivnostima i o aktivnostima rada udruga mladih (Centra za mlade 

Alarm i drugih) pravovremeno obavještavati mlade, ali i sve građane Grada 

Pazina putem svoje Facebook stranice, te putem lokalnih medija (Glas Istre, 

www.ipazin.net, web Grada Pazina itd.), 

3) sustavno raditi na poboljšanju svoje Facebook stranice, na kojoj će 

objavljivati sve novosti za koje smatra da su od važnosti mladima u Pazinu. 

Facebook stranica Savjeta mladih grada Pazina prešla je 500 pratitelja te služi 

kao pogodan komunikacijski servis prema mladima. 

4) uvijek  i pravovremeno odgovarati na upite koje pristignu na e-mail adresu 

Savjeta mladih. E-mail adresa kreirana je od strane trenutnih članova Savjeta 

mladih kako bi omogućila još bolju komunikaciju između Savjeta i 

zainteresiranih dionika. 

 Ovaj je program rada prihvaćen na sjednici Savjeta mladih Grada Pazina održanoj 

23. travnja 2019. godine. 

Napomena:  

 Savjet ostavlja mogućnost izmjene ili dopune Programa rada, prema novonastalim 

potrebama i mogućnostima, u skladu s financijskim planom.  

 

 

http://www.ipazin.net/
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KLASA: 021-06/19-01/03 

URBROJ: 2163/01-05-03-19-2 

Pazin, 30. travnja 2019.  

 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 

                                                                                           Neva Ljuština, v.r. 

 

       

 

 


