Klasa: 021-05/10-01/89
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-4
Pula, 22. listopada 2010.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE

Predmet: Zaključak o davanju mišljenja o prijedlogu Zaključka o odobravanju Programa rada
Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana izvršenja Programa
rada i o Programu rada i financijskom Planu izvršenja Programa rada
- dostavlja se
Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. listopada 2010. godine, razmotrio je Prijedlog Zaključka
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana
izvršenja Programa rada kao i Program rada i financijski Plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih
za 2011. godinu, te je temeljem članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola („Službene
novine“ Grada Pule br. 7/09.), donio
ZAKLJUČAK
1. Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta
mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana izvršenja Programa rada kao i o Programu
rada i financijskom Planu izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2011. godinu kojeg je donio, 07.
rujan 2010. godine, Savjet mladih Grada Pule.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule i Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, da sudjeluju u
radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK

Boris Miletić, v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula – Pola („Službene novine“ Grada Pule br.
7/09 i 16/09) i članka 17. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07), Gradsko
vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana ______________ 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijski
Plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2011. godinu.
2. Financijska sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti Programa rada
Savjeta mladih u 2011. godini osiguravaju se u Razdjelu 05-Upravni odjel za društvene
djelatnosti Proračuna Grada Pule za 2011. godinu.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 021-05/10-01/89
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje

Člankom 16. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) utvrñeno je da
savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu, te je člankom 10. alineja 11.
propisano da savjet mladih predlaže predstavničkom tijelu financijski plan radi ostvarivanja
programa rada savjeta mladih.
Temeljem članka 13. st. 2. i 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada
Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 01/10) utvrñeno je da Savjet mladih donosi program
rada za svaku kalendarsku godinu i podnosi ga na odobrenje Gradskom vijeću najkasnije do
30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu. Financijska sredstva potrebna za
provedbu aktivnosti predviñenih programom rada savjeta mladih i za troškove u vezi s radom
članova savjeta mladih planiraju se financijskim planom i osiguravaju u proračunu Grada
Pule na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.
Predloženim Programom rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu (Klasa:
021-05/10-01/89 od 29.09.2010. godine) utvrñuju se programske i druge aktivnosti, nositelji
pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršenja. Programom su planirane slijedeće aktivnosti:
- Edukacija učenika na temu borbe protiv ovisnosti o drogama;
- Edukacija i uključivanje studenata u turističku promidžbu Grada Pule;
- Promidžba glazbenog stvaralaštva grada Pule;
- Suradnja s srodnim tijelima u Republici Hrvatskoj,
Budući je za navedene aktivnosti potrebno osigurati sredstva, Savjet mladih je utvrdio
prijedlog financijskog Plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za
2011. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.
Temeljem članka 17. Zakona o savjetima mladih, program rada savjeta mladih
odobrava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

PREDSJEDNIK
Ivan Lukež, v.r.

Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine RH br. 23/07) i
članka 13. Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Pule (Službene novine br.1/10),
Savjet mladih Grada Pule na 4. sjednici od 7. rujna 2010. godine, donio je
PROGRAM RADA
Savjeta mladih Grada Pule
za 2011. godinu
I.
Savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano radi
aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pule.
Savjet mladih donio je 07. rujna 2010. program rada Savjeta mladih Grada Pule za
2011. godinu po kojemu će nastaviti djelovati, i to po određenim programskim točkama koje
su u postupku realizacije ili još nisu realizirane zbog procesa prilagodbe i upoznavanja s
pravnim okvirom i mogućnostima aktivnog djelovanja.
II.
Program rada Savjeta mladih Grada Pule sadrži slijedeće aktivnosti:
- edukacija učenika na temu borbe protiv ovisnosti
- edukacija i uključivanje studenata u turističku promidžbu Grada Pule
- promidžba glazbenog stvaralaštva mladih Grada Pule
- suradnja i razmjena iskustava sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj
AKTIVNOSTI
1. Edukacija učenika na temu borbe protiv ovisnosti o drogama
Bavljenje uvijek aktualnim problemom borbe protiv ovisnosti o drogama, te
upućivanje i informiranje učenika o posljedicama uzimanja droge.
Ključna zadaća ovoga projekta jest edukacija učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola
te svih razreda srednjih škola (podrazumijevaju se sve osnovne i srednje škole unutar Grada
Pule) na temu borbe protiv ovisnosti o drogama, što je danas jedan od gorućih problema
mladih. Informiranje mladih o tom problemu izrazio je korisno. Uz sama predavanja i
dijeljenje informativnih letaka ili brošura, održati će se i turnir u malom nogometu za sve
srednje škole na jednom od pripadajućih igrališta (naknadno će se utvrditi na kojem).
Za učenike osnovnih škola napravit će se izložba plakata na temu borbe protiv ovisnosti koje
će oni sami izraditi, a samu izložbu će moći posjetiti svi zainteresirani.
Rok izvršenja: studeni 2011.
Financijski okvir: 11000 kn
Po stavkama:
- brošure (3000 kn)
- grafički dizajn brošure (1500 kn)
- najam audio opreme za turnir u nogometu (1000 kn)
- pehari (500 kn)
- zakuska za izložbu radova osnovnih škola (1000 kn)
- predavači (4000 kn)

2. Edukacija i uključivanje studenata u turističku promidžbu Grada Pule
Uključivanje studenata u turističku promidžbu Grada Pule u obliku radionice za
izradu projekata i iznošenja ideja za što kvalitetniju promidžbu grada.
Osnovna ideja ovog projekta je aktivno uključivanje studenata Grada Pule u turističku
promidžbu grada. Cilja se na studente Odjela za ekonomiju i turizam pri Sveučilištu u Puli, i
to studenti smjerova marketing i turizam, kojima bi ovo predstavljalo svojevrsnu praktičnu
nastavu za stečeno znanje na fakultetu, što ne isključuje i prijave studenata drugih smjerova
na fakultetu te suradnju sa drugim fakultetima pri Sveučilištu u Puli u svrhu što boljeg i
lakšeg prikupljanja informacija te iznošenje što kreativnijih i korisnijih ideja koje bi poslužile
direktno kadrovima zaduženima za turističku promidžbu Grada Pule. U ovaj projekt spada
predavanje stručnih kadrova zaduženih za promociju Grada Pule na temu izrade samih
projekata promidžbe i nabave potrebnih informacija. Studentima je ovo odlična prilika da
iskažu svoju kreativnost i znanje te pridonesu promidžbi grada, a najbolji studenti biti će
nagrađeni za svoj rad.
Rok izvršenja: siječanj i veljača 2011.
Financijski okvir: 13000 kn
Po stavkama:
- letci (1500 kn)
- grafički dizajn letka (1500 kn)
- promotivni rokovnici i kemijske olovke (2000kn)
- nagrada (3000 kn)
- predavači (5000 kn)
3. Promidžba glazbenog stvaralaštva mladih Grada Pule
Predstavljanje mladih glazbenika koji djeluju na području Grada Pule, te prilika istih
za napredovanje i razvijanje na glazbenoj sceni.
Glavna ideja ovog projekta je predstavljanje i afirmacija mladih glazbenika Pule. Organizirati
će se koncert mladih glazbenika i bendova koji djeluju na području grada u Disco klubu
«Uljanik», ulaz će naravno biti besplatan pošto se radi s ciljem da se predstave što većem
broju ljudi, a svoju bi afirmaciju na glazbenoj sceni tražili preko predstavnika diskografskih
kuća koji bi bili dovedeni da otkriju najveće talente od predstavljenih te im daju priliku za
napredak. Cilj ovog projekta je davanje prilike mladim glazbenicima da prezentiraju svoj rad
široj publici, a samim time potencijalno postanu uspješni glazbenici.
Rok izvršenja: travanj 2011.
Financijski okvir: 13000 kn
Po stavkama:
- najam Disco kluba «Uljanik» (6000 kn)
- voditelj programa (800 kn)
- DJ-i (1500 kn)
- plakati (1000 kn)
- akreditacije (200 kn)
- medijsko pokrivanje (1000 kn)
- predstavnici glazbenih kuća (2500 kn)

4. Suradnja sa srodnim tijelima u Republici Hrvatskoj i troškovi članova Savjeta
Cilj je razmjena iskustava i znanja sa drugim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj
u svrhu kvalitetnijeg rada savjeta mladih Grada Pule.
Financijski okvir: 3000 kn
Po stavkama:
- troškovi posjeta drugim savjetima (2000 kn)
- osobni troškovi predstavnika (1000 kn)

Klasa: 021-05/10-01/89
Urbroj:2168/01-01-02-0009-10-2
Pula, 07. rujna 2010.
GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Ivan Lukež

Plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu
NAZIV AKIVNOSTI
Edukacija na temu borbe
protiv ovisnosti
Uključivanje studenata u
turističku promidžbu Pule
Promidžba glazbenog
stvaralaštva
Suradnja sa srodnim tijelima
u Republici Hrvatskoj
i troškovi članova Savjeta

ROK IZVRŠENJA

FINANCIJSKI OKVIR

Listopad – studeni 2011.

11 000 kn

Siječanj 2011.

13 000 kn

Ožujak 2011.

13 000 kn

Kontinuirano

3 000 kn

GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Ivan Lukež

