
Temeljem članka 15. Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Belice od 12. listopada 
2020. godine Savjet mladih Općine Belica na svojoj 5. sjednici održanoj 16. veljače 
2023. godine donosi 
 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE BELICA 
I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH OPĆINE BELICA 

ZA 2023. GODINU 
 
 
SAVJET MLADIH  
 
Savjet mladih Općine Belica (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Belica. Savjet mladih promiče i zagovara prava, potrebe i 
interese mladih. Cilj Savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju 
javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni 
život te informiranje i savjetovanje mladih u Općini Belica.  
 
Savjet mladih konstituiran je 12. listopada 2020. godine, broji pet (5) članova i pet (5) 
zamjenika članova. Kao predsjednica je izabrana Adela Vlahek, a njezina zamjena je 
Patricija Juračić.  
 
PROSTOR ZA MLADE 
 
Mladima Općine Belica je potrebno osigurati prostor koji će biti namijenjen za 
okupljanje mladih. Savjet mladih se zalaže za uređenje igrališta, parkova i ostalih 
prostora u kojima će vidjeti potencijala da se prilagodi za mlade. 
 
Očekuje se od Općine Belica da, ukoliko će biti potrebe, osigura prostor u kojem će se 
održavati radionice, predavanja i ostali događaja važnih za aktivnost mladih u Općini 
Belica.  
 
Cilj prostora za mlade je poticanje mladih na aktivnosti te da služi za održavanje raznih 
radionica, predavanja, aktivnosti i ostalih događaja koji će biti organizirani.  
 
MANIFESTACIJE 
 
Raznim manifestacijama će se mladima predstaviti mogućnosti koje im se nude u 
Općini Belica. Tako bi se mladi na neki način uključili u život Općine. Potrebno je 
organiziranje što više manifestacija kako bi mladi bili što više aktivni. 

Cilj organiziranja manifestacija je poticanje mladih na aktivnosti. 

 
ZABAVA ZA NAJMLAĐE (LJETNI KAMP ZA OSNOVNOŠKOLCE) 
 
Potrebno je organizirati aktivnosti za djecu. Te aktivnosti bi se odnosile na poticanje 
djece kulturnom uzdizanju, rekreaciji, odnosno da se kulturno uzdižu, sudjeluju u 



raznim aktivnostima, obzirom da je tehnologija sve naprednija, a samim time mladi 
gube interese za ostale zanimljivosti. Djecu je potrebno što više potaknuti na gledanje 
predstava, čitanje knjiga, rekreaciju… 
 
Cilj zabave za najmlađe je da se na što zanimljiviji način potakne djecu da sudjeluju u 
raznim aktivnostima kako bi im se razvijale njihove intelektualne i kreativne 
sposobnosti. 
 
HUMANITARNE AKCIJE (USKRŠNJI SAJAM) 
 
Humanitarne akcije bi trebale biti organizirane kako bi potaknule mlade na pomaganje 
onima kojima je potrebna pomoć. Mlade je potrebno što više uključiti u bilokakav 
humanitarni rad. 
 
Cilj humanitarne akcije je potaknuti mlade da se što više zalažu za pomoć drugima. 
 
ZABAVNI SADRŽAJ (KINO POD ZVIJEZDAMA) 
 
Potrebno je organizirati događaje, aktivnosti i radionice zabavnog sadržaja kako bi se 
privuklo što više mladih na sudjelovanje u javnom životu.  
 
Cilj zabavnog sadržaja je okupljanje mladih. 
 

FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH OPĆINE BELICA  
ZA 2023. GODINU 

NAZIV STAVKE OPIS TROŠKA 
PREDVIĐENI 
TROŠKOVI 

Opremanje prostorija 
Savjeta mladih 

Kupnja uredskog pribora 150,00 € 

Prostor za mlade 
Kupnja potrebnog materijala za 
uređenje 

150,00 € 

Manifestacije 
 Najam opreme, promidžbeni 
materijal 

1.000,00 € 

Zabava za najmlađe Priprema za aktivnosti 300,00 € 

Humanitarne akcije 
Najam opreme, promidžbeni 
materijal 

200,00 € 

Zabavni sadržaj 
Promidžbeni materijal, 
organizacija 

200,00 € 

UKUPNI TROŠKOVI 2.000,00 € 

 
 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 
Adela Vlahek    


