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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ 

NACRT LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 

za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

- izvješće o provedenom savjetovanju -  

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) provedeno je savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću. 

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju:  

Naziv dokumenta:    
NACRT LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 
za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje:  
Radna grupa za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka  2016.- 2020. 
Savjetovanje provodi Grad Zabok. 
 
Svrha dokumenta:  

Lokalni programa za mlade Grada Zaboka je strateški dokument za mlade za razdoblje od 
2016. do 2020. godine. Cilj je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o 
potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u procese donošenja 
odluka. Kroz zajednički rad udruga i Grada Zaboka radi se na jačanju kapaciteta mladih, 
organizacija civilnoga društva i Grada Zaboka koji će pomoći u stvaranju aktivnog 
građanstva, razvijati lokalno partnerstvo za projekte i programe mladih te ojačati 
međusektorsku suradnju.  

Osim toga, ovaj dokument je  provedbeno obvezujući za Grad Zabok, gradske ustanove i 
institucije koje će program provoditi u suradnji s udrugama mladih i za mlade te ostalim 
partnerima s lokalne civilne scene. Svi spomenuti dionici će zajedničkom suradnjom na 
provedbi programa sudjelovati u izgradnji otvorenijeg i poticajnije lokalnog okruženja za 
mlade kroz niz mjera i aktivnosti. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u 
rad stručne radne skupine za prijedloga?  
 

Radna skupina u sastavu: 
 



Ivana Radanović, koordinatorica Mreže udruga Zagor – partnerske udruge u projektu Zabok s 
mladima, 
Tin Šemovčan, predsjednik Udruge Regenerator - partnerske udruge u projektu Zabok s 
mladima, 
Jelena Knjaz, predstavnica Mreže udruga Zagor, 
Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, 
Darijo Bivol, predsjednik Udruge Mraz, 
Gordana Dugorepec, predstavnica Grada Zaboka, 
Martina Šarić, predstavnica Grada Zaboka. 
 
 
Je li prijedlog bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje?  
O  nacrtu Lokalnog programa za mlade održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr od 07. rujna do 07. listopada 
2016., a u kojem razdoblju je pristiglo 23 prijedloga/primjedbe od strane 4 subjekata. 
Radi davanja primjedbi i prijedloga na isti, Nacrt je poslan  i na e-mail adrese zainteresiranih 
subjekata. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?  
Mladež HDZ-a Grada Zaboka, Udruga Regenerator, Mreža udruga ZAGOR, Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka. 

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja 
Objedinjene su u priloženom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. 
Od 23 primjedbe 8 se odnosi na sadržajne primjedbe, a 14 na stilske, pravopisne i dodatna su 
obrazloženja uz provođenje Gradskih odluka i zakonske regulative. 
 
Troškovi provedenog savjetovanja: Nije bilo znatnih troškova vezanih uz savjetovanje 

              PROČELNICA 

                   Natalija Gretić, dipl. iur. 


