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Na temelju članka 47. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 
broj 6/18, 2/20, 2/21) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Duge Rese 
(Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 
34. sjednici održanoj 26.02.2021. donijelo je 
 

PLAN I PROGRAM RADA 
Savjeta mladih Grada Duge Rese za 2021. godinu. 

 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 

6/18, 2/20, 2/21) i) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada 

Duge Rese broj 4/2008, 3/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 10. sjednici održanoj 15. 

ožujka 2018. donijelo je Odluku o izboru Savjeta mladih Grada Duge Rese 2018.-2021. god. 

Rad Savjeta reguliran je Zakonom o Savjetima mladih te kroz odluku Grada o osnivanju 

Savjeta. 

Prema Zakonu, program rada savjeta mora sadržavati sudjelovanje i praćenje provedbe 

lokalnog programa za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih, suradnju s tijelima 

lokalne samouprave te suradnju s ostalim savjetodavnim tijelima mladih. 

Sukladno tome Savjet mladih Grada Duge Rese će raspravljati te donositi odluke i u suradnji 

s drugim udrugama, savjetima i tijelima grada provoditi: 

1. Raspravljati i podržavati sportske aktivnosti, sportaše, klubove i udruge; 

2. Održavanje Edukacija te unaprjeđivanje izvanškolskih znanja;  

3. Predlaganje izmjena i istraživanje potreba i potražnje za stipendijama;  

4. Iniciranje provođenja „EKO“ akcija s udrugama; 

5. Surađivati s Turističkom zajednicom područja 4 rijeke; 

6. Podržati rad i surađivati s Pučkim otvorenim učilištem Duga Resa; 

7. Podržati i poticati rad Poduzetničkog inkubatora; 

8. Raspravljati o uređenju prostora za mlade; 

9. Dati podršku i uputiti prijedloge udrugama. 

10. Posjećivati i surađivati s ostalim savjetima te sudjelovati na konferencijama i 

edukacijama te omogućiti organizacijsku podršku sjednice Mreže Savjeta mladih karlovačke 

županije 

11. Promovirati Savjet (letci, predavanje, web stranica, ostali promotivni materijali) 



 

U nastavku se navedene aktivnosti detaljnije obrazlažu: 

1.  Savjet mladih nastavit će kontinuiranu suradnju za Športskom zajednicom Grada Duge 

Rese kao i svim ostalim sportskim udrugama u cilju dodatnih aktivnosti i obogaćivanja rada 

udruga te poticanje i popularizacije istih među mladima. Neke od mogućih aktivnosti i 

prijedloga jesu opremanje i gradnja sportske infrastrukture te predlaganje i promoviranje 

sportskih događaja na području Grada. 

2. Održavanje Edukacija te unaprjeđivanje izvanškolskih znanja u cilju razvoja mladih i 

cjeloživotnog učenja i održivog razvoja u okviru Agende 2030. (Ciljevi održivog razvoja u 

lokalnim samoupravama). 

3.  Savjet kontinuirano prati potrebe mladih kroz rezultate programa za mlade Grada Duge 

Rese kao i trendove u drugim gradovima unutar Republike Hrvatske te će kontinuirano 

raspravljati i savjetovati nadležna tijela o izmjenama, dopunama i raspisivanju natječaja sa 

školske/srednjoškolske/ studentske stipendije. 

4.  Kroz iniciranje „EKO“ akcija, Savjet će poticati volontiranje mladih i njihovo uključivanje u 

aktivnu zajednicu u cilju osvještavanja mladih u radu civilnog društva. 

5. U suradnji s Turističkom zajednicom, Savjet će upućivati prijedloge i raspravljati o 

događajima u Gradu u cilju razvoja i promicanja kulture među mladima. 

6.  Kroz suradnju s Pučkim otvorenim učilištem, Savjet će podržavati kulturne, obrazovne i 

zabavne sadržaje Pučkog u cilju promicanja nezavisne kulture i kulture mladih te ponudi 

atraktivnih sadržaja mladima. 

7.  Kroz projekt Poduzetničkog inkubatora, Savjet će nastojati pronaći kanale kako bi se 

mladi razvijali i djelovali kao lokalni poduzetnici i omogućio im samozaposlenje. 

8.  Prostorom za mlade stvorilo bi se mjesto „za mlade od mladih“ u cilju promicanja kulturno- 

zabavnih sadržaja za mlade te će Savjet nastojati pronaći  rješenje pri reguliranju i 

upravljanju istim. 

9.  Savjet će pružati kontinuiranu podršku u radu Udruga s područja Grada u cilju jačanja i  

širenja opusa djelovanja udruga kako bi se zadovoljili svi sadržaji u  područja rada s 

mladima. 

10.  Savjet mladih će posebnu pozornost pridodati suradnji sa Savjetom mladih Karlovačke 

županije, Savjetom mladih Grada Karlovca sve s ciljem zajedničkog djelovanja u pogledu 

poboljšanja života mladih. Pošto je SM DR bio jedan od dionika u izradi Županijskog 

programa za mlade Karlovačke Županije u suradnji s ostalim Savjetima s područja županije, 

djelovat će u provođenju mjera i ciljeva definiranih Županijskim programom. Članovi Savjeta 

sudjelovat će i na ostalim radnim sastancima kao i na Nacionalnoj konferenciji Savjeta 

mladih. Savjet će omogućiti i organizacijsku podršku u cilju uspješnog djelovanja Mreže 

savjeta mladih Karlovačke županije. 

11. Promoviranje Savjeta te poboljšanje „vidljivosti“ savjeta nastavit će se kontinuirano. 

 

ZAKLJUČAK: 

Savjet mladih će u 2021. godini nastojati realizirati aktivnosti utvrđene ovim Programom rada 

Savjeta mladih grada Duge Rese, a konačni mu je cilj poboljšati život mladih na području 



grada Duge Rese. Osim navedenih aktivnosti Savjet mladih obilježavat će značajne datume 

za mlade, a po potrebi organizirati razne radionice, predavanja, okrugle stolove te tribine, a 

koje će voditi ka poboljšanju života mladih u Dugoj Resi. 

 

Stavka u programu rada i vrsta rashoda Planirani iznos 

Promocija Savjeta 3000 kn 

Troškovi reprezentacije 5000 kn 

Putovanja na sastanke i konferencije 7000 kn 

Planirani proračun za 202. godinu =15 000 kuna 

 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Ivan Moguš, v.r. 


