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1. UVOD 
 
Savjet mladih Grada Pakraca održao je dana 22. travnja 2021. godine konstituirajuću sjednicu na kojoj su 
izabrani predsjednik  i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Članovi su sa suradnicima po usvojenom 
Program za 2021. proveli sve planirane aktivnosti, dok u 2022. godini nisu uspjeli u cijelosti.  
 
Na sjednici održanoj 15. prosinca 2022. usvojen je na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih 
(„Narodne novine“ broj 41/14) i 8. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Pakraca, Savjet je donio i 
upućuje Gradskom vijeću na odobravanje ovaj Program rada Savjeta mladih za 2023. godinu s potrebnim 
financijskim sredstvima za provođenje istog.  
 
Savjet mladih Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Pakraca koje 
se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.  
Program za mlade na području Grada Pakraca usmjeren je ciljnoj skupini mladih od 15 do 30 godina, 
njihovoj dobrobiti i podizanju razine kvalitete života te je u svojoj srži usmjeren na lokalne potrebe, 
konkretan i jedinstven. Olakotna činjenica za konstruktivniji rad Savjeta je da su predsjednik Savjeta 
mladih i jedan član ujedno i članovi Gradskog vijeća Pakrac, što jamči konstruktivnije rasprave i 
vjerodostojnije prijedloge.  
 
O sadržaju ovog Programa rada, u njegovom nacrtu, pravovremeno su obaviješteni mogući suradnici, 
osobito vrtić i škole, kako bi unutar svojih kurikuluma, odnosno u planovima i programima za novu 
pedegošku godinu, očekivali aktivnosti i izabrali moguću suradnju i sudjelovanje.  
 
Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca u 2023. godini obuhvaća aktivnosti koje će se provoditi od 
siječnja do prosinca 2023. 
 
 
Članovi Savjeta mladih Grada Pakraca u mandatu 2021.-2024.: 
 
predsjednik    KARLO REK 
zamjenica predsjednika  NINA BABOJELIĆ 
član     MIHAEL ANDRIJANIĆ 
član     GABRIJEL HUŠKA 
član     LEON KRAJAČIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. STRUKTURA PROGRAMA – AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti koje se predviđaju provesti u 2023. godini predložene su i usvojene na sjednici savjeta mladih 
održanoj 15.12.2022. godine.   
 

2.1. aktivnost: dobrovoljno darivanje krvi 
 
Opis: Tijekom srpnja i kolovoza putem letaka, objava na DM, na javnim prostorima, poticat će se I informirati mlade o 

važnosti donošenja odluke – postati dobrovoljni darovatelj krvi. Inicijativa će se provoditi na bazenima I u kafićima, 
neformalnim prostorima okupljanja mladih, a sve radi što većeg odaziva mladih na ovu dobrovoljnu i humanu akciju. 
Putem objava će se također isticati opasnosti od ovisnosti, vožnje u alkoholiziranom stanju,  općenito odgovornom 
ponašanju prema sebi I drugima, a koje nesmotrene situacije dovode upravo do činjeneice da i sami postanemo 
primatelji upravo krvi za spašavanje života. Prilikom akcije darivanja biti domaćini mladima koji su darovatelji prvi put!  
 

Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, travanj i svibanj 2023., 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: HCK, Gradsko društvo CK Pakrac 

Potrebna sredstva: 500,00 kn 

 
2.2. aktivnost: Svjetski dan mladih 

 
Opis: Iako je objavljeno da će se sljedeći Svjetki dan mladih slaviti u ljeto 2023. u Lisabonu, ove, 2022. obilježit ćemo 

ga pozivom mladima i porukama javnosti na položaj i potrebe mladih u društvu te na očekivanja društva I mogućnosti. 
Objedinit ćemo svojim aktivnostima Svjetski dan mladih, kojega je porenula katolička crkva, sa Međunarodnim danom 
mladih koji je proglašen od starne UNa. 

Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, kolovoz 2022. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: Sportska zajednice Grada Pakraca, vrtić, škole, udruge mladih 
Potrebna sredstva: 50,00 (misa) 

 
 

2.3. aktivnost: Volim zeleno – naš doprinos zdravlju i okolišu 
 
Opis: Koordinirana masovna akcija čišćenja (poslije podne) zelenih površina u gradu u dogovoru s gradskom 

upravom i komunalnim poduzećem koja završava zajedničkim druženjem i okrijepom na području sportsko 
rekreacijskog centra u Pakracu. 

Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom godine 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 

Suradnici: Grad Pakrac, Sportska zajednica Grada Pakraca, vrtić, škole, udruge, ustanove 
Potrebna sredstva: 3.000,00 kn (za sadnice i materijale, promociju) 

 
 

2.4. aktivnost: Sastanak savjeta mladih gradova i općina Požeško slavonske županije 
i Županijskog savjeta mladih 

 
Opis: Održati sastanak predstavnika svih savjeta mladih s područja Požeško – slavonske županije i Županijskog 

savjeta s unaprijed dogovorenom  temem kojom se ukazuje na potrebu rješavanja problematike mladih u našoj 
Županiji. Tema bi se koordinirala sa savjetima u rujnu. Sastanak će se održati u Pakracu na dan održavanja Sajma te 
će savjeti, kao objedinjeno tijelo, sudjelovati na Grahfestu i drugim sajmenim aktivnostima. Također će se održati 
sportsko natjecanje i kviz između predstavnika savjeta koje će, kao i jednom godišnje sastanak, postati tradicionalni 
događaj. Sportovi će se također dogovarati tijekom rujna, a sudionici će se kao radne grupe organizirati u svakom 
pojedinom savjetu. 



 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, listopad 2022. – Sajam “Slavonski banovac” 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: Grad Pakrac, Turistička zajednica Grada Pakraca,Udruženje obrtnika Pakrac - Lipik 
Potrebna sredstva: 1.000,00 kn (za kotizaciju 50,00 kn i okrijepa za goste) 

 
 

2.5. aktivnost: DC party “Pa-pa” 
 
Opis: Održati cjelovečernje druženje za mlade, prvenstveno studente koji, radi studija, privremeno napuštaju Pakrac. 

Druženje podrazumijeva organizaciju programa (igre, natjecanja, glazba, lokacija) a njeni sudionici sami sebi 
osiguravaju piće (DC – donesi cugu). Party s programom ima za cilj okupiti mlade, ohrabriti brucoše na njihovu putu, 
informirati mlade što ih čeka u pojedinim većim gradovima (cijene, stanovanja, poslovo I slično) te dati do znanja da 
su uvijek dobrodošli svojoj kući. Ove godine party će se organizirati bez suradničke generacije dok se za naredne 
godine planira suradnja s maturantima, koji će postati student te stipendistima Grada Pakraca. 

 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: nema 
Potrebna sredstva: 1.100,00 kn (za DJa, ZAMP) 

 
 

2.6. aktivnost:  Božić za djecu i osobe s invaliditetom 
 
Opis: Savjet će se aktivno uključiti u izradu strategije za osobe s invaliditetom s posebnom pažnjom usmjerenom na 

djecu i mlade. U suradnji s KPD “SLOGA” će za korisnike usluga Udruge LATICE pripremiti prigodni božićni program 
i darivanje korisnika. 
 

Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, prosinac 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: KPD “SLOGA” Pakrac 
Potrebna sredstva: 1.000,00 kn (za darove I potrošni materijal) 

 
 

2.7. aktivnost: Zidovi mog grada 
 
Opis: Savjet će se aktivno uključiti u aktiovnost UDBDR pri izradi murala na području grada, osobito nastojati biti 

predlagatelji lokacije i promotori aktvnosti te urešavanje dogovorene lokacije. 

 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom godine 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: UDBDR Pakrac 
Potrebna sredstva: 500,00 kn (za boje) 

 
2.8. aktivnost: Znanje o gradu i ljudima 

 
Opis: Savjet će biti suorganizator PUB KVIZA UDBDR, a osobito na promociji aktvnosti. 

 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom godine 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: UDBDR Pakrac 



Potrebna sredstva: 400,00 kn (udio za nagrade) 

 
 

2.9. aktivnost: Naj fotka 
 
Opis: Savjet će biti suorganizator natjecanja za izbor najbolje fotografije grada Pakraca te sudjelovati u troškovima 

izrade fotografija za mlade. 

 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom godine 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: Turistička zajednica Grada Pakraca 
Potrebna sredstva: 500,00 kn (udio za izrade fotografija)  
 

 
2.10. aktivnost: Ljetni malonogometni turnir 

 
Opis: Savjet će biti suorganizator Ljetnog malonogometnog turnira animacijom, u provedbi, a sudejlovat će i u 

troškovima nabavke pehara. 

 
Mjesto i vrijeme provedbe: Pakrac, tijekom ljeta 2023. 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih 
Suradnici: Sportska zajednica Grada Pakraca 
Potrebna sredstva: 800,00 kn (udio za nagrade) 

 
 
3. INFORMIRANJE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA 
 
Savjet mladih Grada Pakraca kao savjetodavno tijelo, ima ključnu funkciju koordiniranja udruga mladih i 
udruga za mlade radi zajedničkog rada za dobrobit zajednice, a posebno mladih. Pri obavljanju te 
funkcije ključnim smatramo dobru informiranost udruga i mještana o našem radu što će se obavljati 
putem mrežne stranice Grada i putem društvenih mreža, konkretno otvaranjem FB stranice i objavama, 
a povremeno i Instagram objavama. Sve u skladu s najavama i provedbama aktivnosti.  
 
Savjet mladih Grada Pakraca će najkasnije do 31.ožujka 2022. godine podnijeti izvješće Gradskom vijeću 
o provedbi Programa iz 2022., a koje će se objaviti i na gradskoj mrežnoj starnici. 
 
 
4. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Savjet mladih ostavlja mogućnost izmjene, odnosno dopune Programa rada, prema novonastalim 
potrebama ili mogućnostima.  
 
Potrebna financijska sredstva za ostvarenje navedenog Programa rada za 2023. godinu sveukupno 
iznose 8.000,00 kn po Financijskom planu: 
 
 
 
 
 



 

naziv aktivnosti planirana sredstva kn u EUR* 

Dobrovoljno darivanje krvi 500,00 66,36 

Svjetski dan mladih 50,00 6,64 

Volim zeleno – naš doprinos 
zdravlju i okolišu 

3.000,00 398,17 

Sastanak savjeta mladih gradova 
i općina Požeško slavonske 
županije 
i Županijskog savjeta mladih 

1.000,00 132,72 

DC party pa-pa 1,100,00 146,00 

Božić za djecu i osobe s 
invaliditetom 

1.000,00 132,72 

Zidovi mog grada 500,00 66,36 

Naj fotka 500,00 66,36 

Ljetni malonogometni turnir 500,00 66,36 

13 aktivnosti 8.150,00 1.081,70 

 
 *pa fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn 
 
Program Savjeta mladih Grada Pakraca pripremili su članovi Savjeta u suradnji i uz pomoć udruga, javnih 
ustanova i djelatnika gradske uprave s kojima i namjeravaju provesti navedene aktivnosti u 2023. godini.  
 
 
U Pakracu, 15. prosinca 2022.       predsjednik Savjeta mladih  
                     Grada Pakraca 
                           Karlo Rek 
 
KLASA: 023-08/22-01/08 
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-01 
 


