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Na temelju odredbi dlanka 48. Zakona o lokalnoj i podrudnoj (regionalnoj) samoupravi
(<<Narodne novine>> broj 33/01, 60101, 129105, 109107, 125108,36109, I50lll,744ll2, l9ll3 -
prodiSdeni tekst, l37ll5, l23ll7, 98119 i 144120) i dlanka 52. Statuta Grada Krka (<SluZbene
novine Primorsko goranske Zupanije< broj 28109, 41109, 13113,20114,3118,7120,26120 -
prodi5deni tekst i 612l), Gradonadelnik Grada Krka, razmatrajudi prijedlog Odluke o davanju
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada ISka za 2022. godinu, na 21. Kolegiju
gradonadelnika odrZanom2g. sfudenog 2021. godine, donio je sljededi

ZAKLJUCAK

Daje se pozitivno mi5ljenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka 2a2022. godinu.

Program rada Savjeta mladih Grada Krka 2a2022. godinu, te prijedlog Odluke o davanju
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu, upuduje se
Gradskom vije6u Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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DOSTAVITI:

C.aAsto vije6e Grada Krka - ovdje
Odsjek za druStvene djelatnosti - ovdje,
Odsjek za proradun i financije - ovdje
Evidencija
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SAVJET MLADIH GRADA KRKA 

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (,,Narodne novine" broj 41/14) te članka 

26. i 27. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (,,Službene novine Primorsko-

goranske županije" broj 20/14), Savjet mladih Grada Krka na sjednici održanoj dana 

15.listopada 2021. godine, donio je sljedeći: 

 

PROGRAM RADA 

SAVJETA MLADIH GRADA KRKA ZA 2022. GODINU 

Savjet mladih Grada Krka će u 2022. godini, a u suradnji s partnerima i raznim udrugama, 

nastojat realizirati aktivnosti utvrđene ovim Programom rada Savjeta mladih Grada Krka za 

2022. godinu, a s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u Gradu Krku. 

1. Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i 

inozemstvu. 

U 2022. godini planira se ostvariti suradnja sa savjetima mladih otoka Krka kao i drugih 

gradova i općina na području Republike Hrvatske. 

Cilj je razmjena iskustava, ideja, znanja, projekata te neformalno educiranje članova Savjeta 

mladih Grada Krka.  

Aktivnosti: organiziranje neformalnih sastanaka, online sastanaka, druženja, posjeta i tribina u 

svrhu upoznavanja s primjerima dobre prakse iz područja djelovanja Savjeta mladih i 

utjecajem na/u lokalnim zajednicama i regionalnim samoupravama. Savjet mladih odazivat će 

se pozivima drugih Savjeta i sudjelovati na druženjima i skupovima u organizaciji drugih 

Savjeta. 

2. Konzultiranje s mladima i organizacijama mladih o temama bitnim za mlade  

Budući da se naziv „mladi” odnosi na široku dobnu skupinu koja uključuje: osnovnoškolsku 

dobnu skupinu, srednjoškolsku dobnu skupinu, studentsku dobnu skupinu te mlade koji su dio 

aktivnog radnog stanovništva i mlade obitelji, Savjet se planira pobliže upoznati sa potrebama 

i prijedlozima svih navedenih skupina. 

 

Savjet mladih će se tijekom 2022. godine nastojati upoznati i konzultirati sa većim brojem 

organizacija i udruga značajnima za mlade na području grada Krka koje okupljaju mlade (iz 

području sporta, kulture i ostalih područja). 

 

Cilj je stvoriti jasnu viziju realnih potreba, očekivanja mladih i nedostataka u Gradu kao i 

pozitivnih aspekata života mladih u gradu Krku.  

 



 

Aktivnost:  

- provođenje anketa i istraživanja u suradnji s agencijama za provođenje statističkih 

analiza i prikupljanja podataka; 

- nastojat će se povećati aktivnosti kojima se potiče aktivno sudjelovanje organizacija 

mladih i za mlade u javnoj politici za mlade, odnosno u donošenju političkih odluka i 

sudjelovanju u kreiranju Lokalnog programa djelovanja za mlade;     

- potpora akcijama i manifestacijama u području sporta i kulture, značajnima za mlade. 

 

Kako bi kao predstavnici mladih grada Krka i savjetodavno tijelo što bolje prezentirali javno 

mnijenje mladih o trenutnom stanju i potrebama mladog dijela građanstva na sjednicama 

Gradskog vijeća, Savjet će obrazložit putem predsjednika ili zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih dobivene rezultate gore spomenute ankete i time aktivno sudjelovati u ispunjavanju 

zadaće savjetovanja na temelju aktualnih podataka za tekuću godinu. 

3. Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade 

Savjet mladih će u 2022. godini nastojati aktivno sudjelovati u izradi novog Lokalnog 

programa djelovanja za mlade u gradu Krku.  

Tijekom 2022. godine prikupljat će se podaci o mladima provođenjem anketa. Anketama će 

se obuhvatiti podaci o potrebama i interesima mladih Grada Krka i u skladu s time predložiti 

mjere za unaprjeđenje života i poboljšanje položaja mladih u Gradu Krku. 

Savjet mladih će se putem kontinuiranih zajedničkih sastanaka sa predsjednikom Gradskog 

vijeća i Gradonačelnikom Grada Krka informirati, konzultirati i educirati o dosadašnjem 

provođenju Lokalnog programa djelovanja za mlade, njegovim ciljevima, mogućnostima 

unaprjeđenja i provođenja. Savjet će aktivno sudjelovati u provedbi kao i praćenju provedbe 

novog Lokalnog programa djelovanja za mlade. 

Organiziranjem sastanak i susreta s predstavnicima drugih savjeta, Savjet mladih Grada Krka 

educirat će se o izradi i mogućnostima sprovođenja Lokalnog programa djelovanja za mlade. 

4. Suradnju s tijelima Grada Krka u politici za mlade 

Savjet mladih će nastojati svaka tri mjeseca organizirati sastanak s predsjednikom Gradskog 

vijeća i Gradonačelnikom Grada Krka s ciljem raspravljanja o aktualnim temama i pitanjima 

u politici za mlade kao što su: 

- obrazovanje mladih (formalno i neformalno), 

- kultura i stvaralaštvo mladih, 

- društvena uključenost mladih, 

- zapošljavanje i poduzetništvo mladih, 

- zdravlje i promicanje zdravog načina života (sport). 



Predsjednik Savjeta (ili podpredsjednik) će po potrebi sudjelovati na sjednicama Gradskog 

vijeća kao i predlagati točke reda koje su djelokrug rada Savjeta.  

Ukoliko Savjet procjeni da je potrebno, Savjet će inicirati sastanak i prije roka, kako bi 

ukazao na problem i bio informiran.  

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU 

Obzirom na navedeno, planirani iznos financijskih potreba za provođenje programa Savjeta za 

2022. godinu iznosi 30.000,00 kuna koje će se rasporediti prema utvrđenom financijskom 

planu: 

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE TRAŽE 

NOVČANA SREDSTVA 

Traženi iznos (kn) 

1. Konzultiranje i suradnja s 

organizacijama mladih i savjetima 

mladih, edukacije, tribine, sastanci i 

predavanja 

10.000,00 

2. Anketiranje i istraživanje potreba 

mladih 
10.000,00 

3. Potpora akcijama i manifestacijama u 

području sporta i kulture, značajnima za 

mlade 

10.000,00 

 Ukupno 30.000,00 

 

 

 

Savjet mladih Grada Krka 

                                                                                                            PREDSJEDNIK 

                                                                                                           Leon Prendivoj 

 



 

 
        GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 007-01/21-01/01 
URBROJ: 2142/01-01-21-15 
Krk, 30. studenog  2021. 
 
 

                                                                       ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                                               -  s  v  i  m  a  - 
   
 
 
 
Na temelju članka 27. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka («Službene 
novine Primorsko-goranske županije, broj 20/14) i članka 116. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 34/09, 
13/13, 3/18, 2/19, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), u prilogu upućujem  
Prijedlog Odluke  o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 
Krka za 2022. godinu. 
 
 
U prilogu, dostavljam Vam Prijedlog Odluke o davanju odobrenja... i Program rada 
Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu. 
 
 
 
 
S poštovanjem,  
 
 
                                                                                                    Predsjednik 
                                                                                       Nikša Franov, ing.građ., v. r. 
  
           



                                                                                                               PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), 

članka 27. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (“Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 20/14 ), članka 40. točke 25. Statuta Grada Krka («Službene 

novine Primorsko goranske županije«,  broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – 

pročišćeni tekst i 6/21) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka («Službene novine 

Primorsko goranske županije« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 

6/21), Gradsko vijeće Grada Krka,  na sjednici održanoj _____________ 2021. godine, donijelo 

je 

 

 

ODLUKU 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 

Grada Krka za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu kojeg je Savjet 

mladih Grada Krka donio na sjednici održanoj 15. listopada 2021. godine. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-

goranske županije“. 

 

KLASA:  007-01/21-01/01 

URBROJ: 2142/01-01-21-13 

Krk, 29. studenog  2021. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

                                                                                                                   Predsjednik 

                                                                                                                  Nikša Franov, ing.građ. 

 

 



 



 

                                             OBRAZLOŽENJE 

 

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Krka koje se osniva u cilju promicanja i 

zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. 

 

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 20/14, u daljnjem tekstu - Odluka ) uređeno je osnivanje Savjeta mladih Grada 

Krka, djelokrug rada, način financiranja rada i programa te druga pitanja od značaja za rad 

Savjeta mladih. 

 

Sukladno članku 26. i 27. Odluke, Savjet mladih donosi Program rada Savjeta za svaku 

kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću.  

 

Program rada Savjeta izrađen je sukladno članku 26. Odluke koji propisuje usmjerenost rada 

Savjeta mladih na: sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja 

za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade, suradnju s tijelima Grada 

Krka u politici za mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici 

Hrvatskoj i inozemstvu. Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta 

mladih i poboljšanje položaja mladih, u suglasju s propisanim djelokrugom rada Savjeta 

mladih. 

 

Donošenju Programa rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu prethodili su radni 

sastanci na kojima su članovi Savjeta mladih, između ostalih točaka dnevnog reda, razmatrali i 

prijedloge članova za aktivnosti u predstojećoj godini:  Omogućiti mladima predavača za 

edukaciju o EU fondovima; projekt „Kino pod zvijezdama“ gdje bi se omogućilo mladima da 

imaju projekciju filma na otvorenom; Organizacija sportskih događanja kao prevencija protiv 

pretilosti; Organiziranje radionice za domaćinstvo; „Borba protiv ovisnosti“- organiziranje 

radionica kao prevencija protiv ovisnosti mladih; uključivanje mladih u volonterske akcije, 

organizacija događaja za mlade. Iako su se članovi složili s većinom prijedloga, izglasano je 

da je potrebno prvo provesti ankete među mladima pomoću kojih bi dobili uvid u kojoj mjeri i 

koliko mlade interesiraju navedene aktivnosti.  

 

Slijedom navedenog, Savjet mladih Grada Krka razmatrao je na sjednici održanoj dana 15. 

listopada 2021. godine prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu.  

 

Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu rezultat je usuglašenja članova 

Savjeta da je prvenstvena funkcija Savjeta mladih savjetovanje Grada o potrebama mladih, a 

kako je to Programom rada Savjeta mladih za 2022. godinu definirano, Savjet u predstojećoj 

godini planira: 

 

- primarno raditi na informiranju i educiranju svojih članova te povezivanju sa drugim 

Savjetima mladih otoka Krka kao i drugih gradova i općina na području Republike 

Hrvatske; 

 

- provesti ankete među mladima pomoću kojih će se dobiti uvid u kojoj mjeri i koliko 

mlade interesiraju određene aktivnosti (ciljane skupine su: osnovnoškolska dob, 

srednjoškolska dob, mladi na fakultetima i mladi s obiteljima u starosti do 30 godina) te 

naknadno organizirati ostale aktivnosti sukladno dobivenim rezultatima; 



 

- upoznati i konzultirati se s većim brojem organizacija i udruga s područja grada Krka 

koje okupljaju mlade; 

 

- uspostaviti aktivnu suradnju s tijelima Grada Krka.  

 

 

Program rada Savjeta mladih Grada Krka jednoglasno je usvojen na sjednici Savjeta održanoj 

dana 15. listopada 2021. godine te se isti dostavlja Gradskom vijeću Grada Krka na 

odobravanje. 

 

 

Krk,  studeni  2021. 

 

 

                                                                                      GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

 

 

 


