
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA : 004-01/18-01/04
URBROJ : 2117/1-10-18-01
Dubrovnik, 24. rujna 2018. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

- ovdje-

PREDMET :  Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 
županije za 2017. godinu

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije za 2017. godinu. Molimo Vas da isti razmotrite, utvrdite prijedlog
Zaključka i isti proslijedite Županijskoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. 

S poštovanjem,

       v. d. Pročelnica   

    Jelena Dadić 

Privitak: Kao u tekstu



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10, 13/13 i 6/18.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je

Z A K LJ U Č A K 

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije za 2017. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i 
prihvaćanje. 

KLASA: 004-01/18-01/04
URBROJ: 2117/1-01-18-2
Dubrovnik, 24. rujna 2018. godine

Župan

                      Nikola Dobroslavić, prof 

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana



Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 13/13 i 6/18.)  Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na _. sjednici, održanoj __________________ 2018 
godine, donijela je

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih 

 Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu  

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 
godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije". 

Klasa: 004-01/18-01/04
Urbroj: 2117/1-
Dubrovnik, ____________2018. godine

Predsjednica
Županijske skupštine

dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. 

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

SAVJET MLADIH DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO – 
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU



Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14), Savjet 
mladih Dubrovačko – neretvanske županije podnosi Županijskoj skupštini 

Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije 

za 2017. godinu

     U 2017. godini Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije održao je ukupno četiri 
radne sjednice. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, članovi 
Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije po potrebi su sudjelovali na 
konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima savjeta mladih
drugih gradova i općina. 

     Sukladno Programu rada Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. 
godinu, Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije provodio je sljedeće aktivnosti: 

1. KONZULTIRANJE S ORGANIZACIJAMA MLADIH O TEMAMA BITNIM ZA
MLADE

     Neizostavan dio djelovanja i rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije je 
suradnja sa županijskim i gradskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj, ali istovremeno i
upoznavanje s radom sličnih odgovarajućih tijela u inozemstvu. Cilj je ovog oblika djelovanja 
unaprijediti program Savjeta mladih po uzoru na dobru praksu i iskustva ostalih savjeta
mladih.

Predstavnici županijskih Savjeta mladih sudjelovali su na 4. sjednici Koordinacije
županijskih savjeta mladih RH koja se od 29.09. - 01.10.2017. održala u Bluesun hotelu Kaj u
Mariji Bistrici, pod predsjedanjem Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije. Koordinacija
županijskih savjeta mladih osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano
informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te 
zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Okuplja sve županijske
savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba, dok administrativnu podršku radu
Koordinacije pruža Hrvatska zajednica županija. Koordinacija je izglasala program rada za
narednih 6 mjeseci, koji uključuje stvaranje vizualnog identiteta Koordinacije, stvaranje 
mreže podataka o  gradskim i općinskim savjetima mladih, te revidiranje baze podataka o 
županijskim savjetima mladih. Također, na temelju razmatranja stanja funkcionalnosti 
županijskih savjeta mladih, članovi Koordinacije usuglasili su se zaključkom usmjerenim 
županijama koje trenutno nemaju osnovan županijski savjet mladih kako bi se stvorile bolje
pretpostavke za osnivanje i kvalitetan rad novih saziva savjeta mladih. Koordinatorica Mreže
udruga Zagor, Ivana Radanović, prezentirala je benefite donošenja regionalnih i lokalnih 
programa za mlade na primjeru Krapinsko-zagorske županije koja će u narednim mjesecima 
donijeti već treći po redu regionalni program za mlade. Na zahtjev predsjednika Savjeta 
mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Romana Radonića, u regionalnim programima 
pozornost će se pridodati demografskoj problematici, kao i prevenciji stradavanja mladih od 
alkohola, droge, ostalih ovisnosti kao i neprimjerenog i opasnog ponašanja u prometu. Stoga



su se članovi Koordinacije usuglasili u nastojanjima za informiranjem i podizanjem svijesti 
građana i predstavnika javnih vlasti o potrebi donošenja navedenih dokumenata od strateške 
važnosti za mlade. U narednom periodu najavljeno je sudjelovanje svih županijskih Savjeta
mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih početkom prosinca u Samoboru, te 
uključivanje u proces donošenja novog Nacionalnog programa za mlade RH. 

     Dana 15., 16 i 17. prosinca 2017. godine u organizaciji Savjeta mladih Međimurske 
županije, u Termama Sveti Martin, Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri, održala se 5.
Sjednica Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske. Koordinacija, po uzoru na
prethodne, za cilj je imala jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i 
kreiranju lokalnih politika. Ipak, najveći fokus bio je na samim predsjednicima županijskih 
savjeta mladih koji su zajedničkim radom na primjeru prijedloga Nacionalnog programa za 
mlade koji stupa na snagu u 2018. godini i primjeru prijedloga Zakona o savjetima mladih
iznjedrili konkretne rezultate i zaključke koji će se poslati na usvajanje prema Ministarstvu. 
Na sjednici je izglasan  program rada za narednih 6 mjeseci, koji uključuje objavu natječaja za 
izradu logotipa Koordinacije, nastavak ostalih aktivnosti u stvaranju vizualnog identiteta
Koordinacije  te završetak prikupljanja mreže podataka o  gradskim i općinskim savjetima 
mladih.

2. EDUKACIJA PREDSTAVNIKA UDRUGA I MLADIH O VAŽNOSTI
UKLJUČIVANJA U PROCESE ODLUČIVANJA 

     Dana 13. listopada 2017. godine u organizaciji Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 
županije, održala se Obuka članova općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih, 
predstavnika udruga i zainteresiranih mladih koju provodi Udruga gradova RH i Zaklada
Friedrich Ebert , uz potporu Hrvatske zajednice županija. Osim navedenih ciljanih skupina,
obuka je bila namijenjena predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, stručnim službama, 
članovima organizacija mladih, svim potencijalnim članovima savjeta mladih, ali i 
cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti. Obuka, po uzoru na predhodnih 26 koja su se održale u
ukupno 19 županija, s gotovo 500 sudionika za cilj je imala educiranje mladih o važnosti
uključivanja u procese odlučivanja i podizanje svijesti o aktivnoj participaciji u društvu. 
Obuka je trajala četiri sati, a održala se u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 13 
sati. Na Obuci su sudjelovali zainteresirani mladi iz dubrovačkih srednjih škola, udruge 
Bonsai, Grada Opuzena i Sveučilišta u Dubrovniku gdje su treneri Mario Žuliček i Matija 
Kikelj u nizu stručnih predavanja i kreativnih radionica približili okupljenima način rada 
lokalne i regionalne samouprave, te niz drugih elemenata važnih za kvalitetno funkcioniranje
udruga i savjeta mladih.

3. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI
HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU

Dana 1., 2. i 3. prosinca 2017. godine u organizaciji Savjeta mladih Grada Samobora i
Udruge gradova Republike Hrvatske u partnerstvu s Mrežom mladih Hrvatske, održala se



Nacionalna konferencija Savjeta mladih Republike Hrvatske. Konferencija, po uzoru na onu
koja se nekoliko godina zaredom održavala u Zagrebu i Karlovcu, za cilj ima jačanje uloge 
savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju
kapaciteta samih članova savjeta mladih. U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz 
područja rada s mladima, iz zemlje i inozemstva, doprinijeli su kvaliteti programa i rasprava 
na Konferenciji. Konferencija je središnji godišnji susret za sve savjete mladih u Hrvatskoj, a
kao najvažnija tema istaknuo se nacrt Nacionalnog programa za mlade koji stupa na snagu
2018. godine. Ipak, najveći fokus bio je na samim članovima savjeta mladih, kao i 
predsjednicima koji su se zajedničkim radom referirali na predstavljeni Nacionalni program, a 
na temelju primjera dobre prakse iznjedrili konkretne rezultate Konferencije koji će biti 
korisni za njihov svakodnevni rad. Na konferenciji se raspravljalo o pitanjima provedbe
Zakona o Savjetima mladih te je dogovorena zajednička izrada strategije djelovanja prema 
ministarstvu kako bi se interesi mladih lakše ostvarili. Tijekom konfrencije, radne skupine
raspravljale su o prijedlogu izrade certifikata koji bi se dodjelio lokalnim jedinicama
samouprave za koje se procijeni da potiču rad i djelovanje mladih, kao i podizanje njihove 
kvalitete života.

4. MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST U ZAJEDNICI 

     Dobro je poznato da velika razlika u godinama između osoba mlađe  i starije životne dobi  
može biti svojevrsna prepreka za razumijevanje potreba između dvije skupine stoga je Savjet 
mladih Dubrovačko-neretvanske županije kroz svoje akcije pokušao približiti mladima način 
života starijih i nemoćnih osoba kao i veliku važnost u uzajamnom  pomaganju. 

     Prvi strukturirani dijalog o međugeneracijskoj solidarnosti povodom Europskog tjedna 
mladih održao se na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, a u organizaciji Europskog doma 
Dubrovnik. Sudjelovalo je dvadesetak sudionika i sudionica različite dobi, a Savjet mladih 
Dubrovačko-neretvanske županije aktivno se priključio aktivnostima. 

5. PREVENTIVNO DJELOVANJE KOD MLADIH

Porazne statistike pokazuju da sve više mladih svakodnevno upotrebljava razne oblike
govora mržnje u svojoj komunikaciji. U organizaciji Policijske uprave Dubrovačko-
neretvanske, u Klarisi organizirana je preventivna aktivnost „Zajedno protiv govora mržnje“.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije aktivno je sudjelovao u ovoj aktivnosti 
prilikom koje su njegovi predstavnici istaknuli kako u svakodnevici mladih nema mjesta
govoru mržnje, te da bi se preventivnim mjerama i edukacijom postigli konkretni rezultati u
suzbijanju ovog negativnog trenda.

6. SURADNJA SA UDRUGAMA I SAVJETIMA MLADIH NA PROSTORU
DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE 

Sa željom za što boljom suradnjom i uzajamnim pomaganjem, u protekloj godini velika
pozornost posvećena je povezivanju općinskih i gradskih Savjeta mladih sa Savjetom mladih 
Dubrovačko – neretvanske županije. Ovom prigodom, članovi Savjeta mladih Dubrovačko-



neretvanske županije u svojim formalnim i neformalnim aktivnostima animirali su mlade na
terenu o važnosti osnivanja Savjeta mladih u općinama i gradovima, kao i aktivne 
participacije u društvu prilikom donošenja odluka koje su važne za život mladih. Povodom
18. rođendana Udruge mladih Orlando, Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije 
sudjelovao je u organizaciji manifestacija koje su se održale od 15. do 21. svibnja u
prostorijama udruge, a sve s ciljem promoviranja aktivne participacije mladih u društvu te
predstavljanja rada Savjeta kao i primjera dobre prakse okupljenim mladim.

7. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA IZ INOZEMSTVA

    Dana 10. rujna 2017. godine predstavnici Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske 
županije sudjelovali su na humanitarnom hodu za žene u nerazvijenim zemljama svijeta koji
se održao na Stradunu. Humanitarna organizacija koja je pokrenula simbolični hod za žene, 
Naisten Pankki, osnovana je 2007. godine po povratku skupine finskih poslovnih žena iz
Liberije, koje su zatečene viđenim siromaštvom tamo, odlučile pomoći. Bazirali su se na žene 
i na njihove mogućnosti samostalnog rada i zarađivanja. Ideja je educirati ih i na taj im način 
pomoći da same zarade za život jer se tako podiže kvaliteta života kako žena, tako i djece te u 
konačnici i cijele lokalne zajednice. Nakon zaprimljenog poziva za sudjelovanjem, Savjet 
mladih Dubrovačko – neretvanske županije prepoznao je potrebu za uključivanjem u 
aktivnost i pomoć u organizaciji događanja.  

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije 

Romano Radonić  


