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Poštovani, 

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj provodi jednodnevnu obuku članova savjeta 
mladih koja će se održati u Vukovaru u subotu, 12. svibnja, s početkom u 9 sati, u 
prostorijama Gradske uprave (dr. Franje Tuđmana 1). 

Obuka je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i 
predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama 
mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito. Na obuku su dobrodošli sudionici 
i područja ostalih županija. 

Program Obuke sastoji se tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela 
i savjeta mladih (program u prilogu). 

Pri izradi programa obuke nismo se rukovodili isključivo teorijom i zakonskim 
odredbama već smo željeli osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih 
praksi koje mladi iz savjeta mladih, i brojnih organizacija koje rade s mladima, mogu 
razmijeniti i podijeliti sa svojim kolegama. 

Obuke provode četiri trenera koji posjeduju veliko iskustvo u praksi te su posebno 
educirani za provođenje svih segmenata Obuke. 

Obuke se provode od sredine 2015. godine, a do sada je postignuto sljedeće: 

• ukupno održano Obuka članova savjeta mladih: 37 

• ukupno sudionika sudjelovalo na edukaciji: 670 

• ukupno sudjelovalo savjeta mladih: 116 

Trajanje jednodnevne Obuke članova savjeta mladih je 4 sata. 

Ovom prilikom pozivamo Vas da se odazovete obuke i/ili osigurate prisustvo svojih 
predstavnika i/ili članova svojeg savjeta mladih. 

Svi sudionici obuke dobit će potvrdu o sudjelovanju. 

Kontakt za sve ostale informacije je Mario Žuliček iz Udruge gradova u RH, 091/4668-
008, mario@udruga-gradova.hr. 

 

Srdačan pozdrav.
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 OKVIRNI PROGRAM OBUKE  

 MODUL/METODA/TEMA  

DOBRODOŠLICA I UVOD U OBUKU  

 Dobrodošlica i pozdravna riječ domaćina, organizatora i trenera  

 Predstavljanje trenera i upoznavanje sudionika  

 
Svrha i ciljevi obuke – zašto je provodimo? Koja su očekivanja 

sudionika?  

 Načela zajedničkog rada – kako ćemo raditi?  

 Predstavljanje programa i modula obuke  

I. MODUL: SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  

 
Predavanje i vježba:  Sustav, djelokrug i tijela lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  

 
Predavanje:  Nadležnost predstavničkog i izvršnog tijela lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 
   

 Vježba: „Djelokrug rada lokalne i područne (regionalne) samouprave“  

 Predavanje:  Financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave   

II. MODUL: ZAKON O SAVJETIMA MLADIH  

 
Predavanje:  Savjet mladih – od Zakona do prakse, način rada savjeta 

mladih +  razgovor u krugu „kako sam postao član savjeta mladih“  

 Predavanje: Djelokrug rada savjeta mladih + primjeri dobrih praksi  

 Vježba: Problemski zadatak iz djelokruga savjeta mladih  

III. MODUL: ODNOSI IZVRŠNIH ČELNIKA, PREDSTAVNIČKIH TIJELA I 

SAVJETA MLADIH  

 Predavanje: Odnos savjeta mladih  sa predstavničkim i izvršnim tijelom  

 Predavanje: Suradničko – partnerski odnos.  Etika u politici?  

 Vježba: Gradimo zajednicu po našoj mjeri  

 Vrednovanje obuke i anonimno ispunjavanje evaluacijskog upitnika  

 ZAVRŠETAK OBUKE   



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


