Savjet mladih Grada Samobora, zastupan po predsjednici Savjeta mladih Romini Galović
i
Savjet mladih Grada Čakovca, zastupan po predsjedniku Savjeta mladih Matiji Kikelju
na temelju čl.21. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine 41/14), a u cilju razvijanja
uzajamno korisne suradnje i prijateljskih odnosa, odlučili su sklopiti sljedeći

SPORAZUM O PRIJATELJSTVU I SURADNJI
između Savjeta mladih Grada Samobora
i Savjeta mladih Grada Čakovca

Savjet mladih Grada Samobora i Savjet mladih Grada Čakovca, u nadi da će
učvršćivanjem međusobnih kontakata, razmjenom iskustava i znanja u područjima od
važnosti za mlade doprinjeti razvitku politika za mlade te intenzivnijem povezivanju dvaju
gradova u navedenom području, donose odluku kako slijedi:
Članak 1.
Oba Savjeta mladih će se zalagati za ostvarivanje inicijativa kojima je cilj promicanje
suradnje u pitanjima od važnosti za mlade, posebice u području kulture, znanosti, tehnologije,
sporta, glazbe i zdravstva, a u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza i na obostranu
dobrobit mladih u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu.
Članak 2.
Savjeti mladih će utvrđivati pitanja od zajedničkog interesa u pogledu kojih će
intenzivirati suradnju te provoditi konkretne programe i aktivnosti. U tom cilju, Savjeti
mladih će najmanje jednom godišnje održavati susrete delegacija kako bi razmijenili saznanja,
iskustva te ideje za buduće projekte.
Članak 3.
Savjeti mladih će formirati zajedničku radnu skupinu koja će svake godine određivati
program konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Između ostalog,
radna skupina će pratiti programe Savjeta mladih drugih gradova i upućivati na mogućnost
provođenja sličnih aktivnosti u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu te će poticati suradnju

dvaju Savjeta mladih s udrugama za mlade i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj
razini.
Članak 4.
Suradnja i susreti Savjeta mladih će se odvijati po principu uzajamnosti. Ukoliko ne
bude drugačije dogovoreno, Savjet mladih u funkciji domaćina će snositi troškove u mjestu
domaćina, a putne troškove će snositi gostujući Savjet mladih.
Članak 5.
Savjeti mladih se obvezuju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi utvrđeno iz
ovog Sporazuma proveli u djelo.
Članak 6.
Ovaj Sporazum o prijateljstvu i suradnji sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na
snagu danom potpisivanja.
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