
Temeljem članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.), Županijska skupština 

Dubrovačko - neretvanske županije na_____sjednici održanoj _______2020. godine, donijela je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu koje 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 

KLASA: 004-01/20-01/02 

URBROJ: 2117/1-4-20- 

Dubrovnik,_______ 2020. godine     

 

         Predsjednica  

                                     Županijske skupštine 

                                                                                                   dr.sc. Vilma Kosović, dr. med 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije,ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. „Službeni glasnik dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje 

4. Županijska skupština, ovdje 

5. Pismohrana. 



OBRAZLOŽENJE 

 

Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14) i 

Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 

Dubrovačko-neretvanske-županije" broj 2/15.) Županijski savjet mladih do 31. ožujka tekuće godine 

podnosi Skupštini Dubrovačko – neretvanske županije godišnje izvješće o svom radu i izvršenju 

programa rada i financijskog plana za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu 

Dubrovačko – neretvanske županije koje ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama. 

Slijedom navedenog, dostavljamo Vam Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-

neretvanske županije za 2019. godinu na raspravu i prihvaćanje. 



 

 

 

 

 

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

 

SAVJET MLADIH DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE 

ZA 2019. 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 2019. godinu 

 

U 2019. godini Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije održao je ukupno 

dvije radne sjednice uz više neformalnih sastanaka na kojima su se kreirale ideje i donosili 

zaključci o tome na koji način djelovati. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada 

Savjeta mladih, članovi Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije po potrebi su 

sudjelovali na zajedničkim događanjima s predstavnicima savjeta mladih drugih županija, 

gradova i općina kao i institucijama koje provode programe za mlade. 

Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije za 2019. godinu provodio je 

slijedeće aktivnosti: 

 

1. POTICANJE OSNIVANJA LOKALNIH SAVJETA MLADIH U DUBROVAČKO – NERETVANSKOJ 

ŽUPANIJI 

 S obzirom na mali broj osnovanih Savjeta mladih na prostoru Dubrovačko – 

neretvanske županije, županijski Savjet mladih ima potrebu raditi na podizanju svijesti o 

važnosti njihovog osnivanja. Stoga su predstavnici Savjeta, Romano Radonić, Marijo Rajič i 

Anđela Karla Urlić – Merdžan održali zajednički sastanak s načelnikom Općine Trpanj, Jakšom 

Frankovićem, kako bi iznijeli svoje probleme i predložili osnivanje Savjeta u navedenoj općini. 

Postignut je zaključak kako će Općina Trpanj krenuti s procesom osnivanja Savjeta mladih, a 

također da će županijski Savjet biti tu kao pomoć u procesu osnivanja. 

Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije aktivno je raspravljao o 

problematici malog broja osnovanih Savjeta na prostoru županije, što uvelike otežava rad 

Savjeta te je postignut međusobni dogovor kako će svaki član u svojoj sredini potaknuti i 

animirati odgovorne na pokretanje procesa osnivanja Savjeta kao i intenzivniju participaciju 

mladih u svojim sredinama.  



 

2. ZAVRŠEN PROCES OSNIVANJA SAVJETA MLADIH GRADA DUBROVNIKA 

Dugogodišnji problem županijskog Savjeta mladih bilo je nepostojanje Savjeta mladih 

Grada Dubrovnika. U veljači protekle godine konstituiran je Savjet mladih Grada Dubrovnika 

te je time okončan proces u kojemu je županijski Savjet nastojao pomoći u osnivanju, a što je 

operativno za nas značilo veliki dobitak jer smo dobili kolege na prostoru Grada s kojima 

možemo surađivati. Savjet mladih Grada Dubrovnika nakon svog konstituiranja preuzeo je 

sve zadatke koje je županijski Savjet odrađivao na prostoru Grada, a onaj najvažniji je 

suradnja u izradi i provedbi Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika. 

 

3. RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U ZAJEDNICI 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije upriličilo je 

predavanje za studente Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. 

Predavanje na temu „Ljubav nije nasilje“ održala je Martina Jerinić Njirić iz Zavoda za javno 

zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Anđela Buntić, Predstavnica Udruge DEŠA, koje 

su ujedno članice Županijskog tima za borbu i sprječavanje nasilja u obitelji. 

Cilj predavanja bio je kroz interakciju sa studentima, vidjeti koje oblike ponašanja 

studenti prepoznaju kao nasilje prema ženama i nasilje u obitelji te spoznati što kao 

zajednica možemo učiniti kako bi se smanjila pojava svih oblika nasilja u društvu. Studenti su 

ujedno upoznati s kampanjom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama koje je 

počelo 25. studenoga, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završava 

10. prosinca, Međunarodnim danom ljudskih prava, koja ističe da je nasilje nad ženama 

kršenje temeljnih ljudskih prava. Uz studente ekonomije, navedenom predavanju nazočile su 

predstavnice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije i 

predsjednik županijskog Savjeta, Romano Radonić, koji je okupljenima približio važnost 

ravnopravnosti spolova kako u globalu, tako i na lokalnoj i regionalnoj razini te istaknuo 

probleme s kojima se žene i dan danas susreću. 

 



4. MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST U ZAJEDNICI 

Povodom božićnih blagdana, predstavnici Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske 

županije bili su u posjetu Domu za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI. U razgovoru sa 

starijima moglo su uvidjeti kako postoje velike razlike i nerazumijevanje njihovih potreba od 

strane mladih i kako im je ona potrebna u svakodnevnom životu. Kao najosnovniji primjeri 

navedeni su ulasci u autobus ili pomoć na ulici gdje su stariji uložili dosta prigovora kako ih 

mlade osobe ne uvažavaju dovoljno. Predstavnici Savjeta mladih izrazili su podršku starijim 

osobama te naglasili kako će se priključiti svim inicijativama koje rade na problematici kako 

bi ukazali na njihove potrebe. 

 

5. POSJET DOMU MASLINA  

U blagdanskom periodu Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije odradio je 

posjet Domu Maslina u Dubrovniku. Posjet je zamišljen kao razgovor sa štićenicima i 

zaposlenicima Doma u kojemu su se mogle čuti sve prepreke koje mladi imaju prilikom 

svojeg odrastanja i obrazovanja. Kako je odrastanje jedan od najstresnijih perioda kod 

mladih, a pogotovo onih bez adekvatne roditeljske skrbi, predstavnici Savjeta podjelili su 

svoja radna i životna iskustva sa štićenicima te razgovarali o svim preprekama koje ih muče. 

Također se razgovaralo i o daljnjim planovima štićenika te je istaknuto kako će im Savjet biti 

od pomoći u daljnjim procesima te da mogu zajedno surađivati. 

 

6. OBUKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DUBROVNIKA: POMOĆ U ORGANIZACIJI 

U organizaciji Savjeta mladih Grada Dubrovnika 8. lipnja 2019. održala se obuka 

članova općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih, predstavnika udruga i 

zainteresiranih mladih. Obuku provodi Udruga gradova Republike Hrvatske, a namijenjena je 

članovima županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih, ali i predstavnicima izvršne i 

predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade, vijećima 

učenika te zainteresiranoj javnosti. 

Program Obuke sastojao se od tri modula: "Sustav lokalne i područne (regionalne) 

samouprave", "Zakon o savjetima mladih" te "Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i 



savjeta mladih". Pri izradi programa obuke nije se uzimala u obzir isključivo teorija i zakonske 

odredbe, već se željelo osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje 

mladi iz savjeta mladih, kao i brojnih organizacija koje rade s mladima, mogu razmijeniti i 

podijeliti sa svojim kolegama. Obuku su provela dva trenera, Mario Žuliček i Ante Galić, koji 

posjeduju veliko iskustvo u praksi te su posebno educirani za provođenje svih dijelova obuke.  

Suorganizator obuke bio je Savjet mladih Dubrovačko - neretvanske županije, čiji je 

predsjednik Romano Radonić svoje iskustvo u radu u županijskom Savjetu podijelo s 

nazočnima te analizirao sličnosti i različitosti između dva Savjeta. 

 

7. POTPISIVANJE SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ SURADNJI SAVJETA MLADIH 

DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE I SAVJETA MLADIH SPLITSKO – DALMATINSKE 

ŽUPANIJE 

Predstavnici Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije, Romano Radonić, 

Marijo Rajić  i Anđela Karla Urlić – Merdžan, održali su zajednički sastanak s predstavnicima 

Savjeta mladih Splitsko – dalmatinske županije. Na sastanku se raspravljalo o zajedničkim 

aktivnostima i pozitivnim primjerima prakse kao i preprekama koje savjeti imaju u radu. 

Situacija između dva savjeta je vrlo slična, od malog broja osnovanih lokalnih savjeta mladih 

do općenito izostajanja društvenog aktivizna u zajednici pa je postignut dogovor kako će dva 

savjeta u budućnosti međusobno pomagati. Potpisan je Ugovor o međusobnom prijateljstvu 

i suradnji kojim su predviđene zajedničke aktivnosti kao i međusobna podrška u radu. Važan 

element suradnje je zajedničko sudjelovanje na događanjima sa ostalim Savjetima kako bi se 

što više razmijenila iskustva i postigao napredak s obzirom na trenutno stanje. 

 

8. NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH RH  

Broj osnovanih Savjeta mladih na prostoru RH, a kada se zbroje sve županije, gradovi i 

općine je 18%. Ovakav podatak pokazuje izuzetno negativan trend te se konstituirani Savjeti 

na konferencijama i koordinacijama međusobno pokušavaju ojačati kao i potaknuti one 

jedinice samouprave koje nemaju Savjet na njegovo osnivanje.  



Predstavnici županijskih, gradskih i općinskih Savjeta mladih sudjelovali su na 4. 

Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova, ovog puta u suradnji s 

Gradom Slavonskim Brodom i Savjetom mladih Grada Slavonskog Broda. 

Konferencija je najdugovječniji događaj koji okuplja gradske, općinske i županijske 

savjeta mladih u Hrvatskoj te je protekle godine okupila 100-njak sudionika. 

Tijekom Konferencije održana je panel rasprava na temu “Sudjelovanje savjeta mladih 

u procesima donošenja odluka“ u kojoj su sudjelovali Tea Tomas, zamjenica gradonačelnika 

Grada Slavonskog Broda, Iva Sedlić, predstavnica Europskog doma Slavonski Brod, Ante 

Galić, pročelnik tajništva grada u Šibeniku, te Hrvoje Novak, predsjednik Savjeta mladih 

Krapinsko-zagorske županije. Tijekom panel rasprave još su jednom istaknutu izazovi da 

savjeti mladih ostanu unutar djelokruga propisanog Zakonom o savjetima mladih te njihove 

suradnje s donositeljima odluka i uključivanja u procese donošenja odluka u pravom smislu 

te riječi. 

Sudionicima su predstavljeni modeli većeg uključivanja mladih koje je izradila radna 

skupina Udruge gradova, a koji će biti dodatno predstavljeni ove godine. U završnom dijelu, 

sudionici su kroz terenski grupni rad imali prilike upoznati se s aktivnostima prikupljanja 

mišljenja i prijedloga mladih osoba te razraditi prikupljene prijedloge od prvog koraka do 

dostizanja konačnog cilja. 

Kao zaključak, ponovno je istaknuta potreba izmjena trenutnog Zakona o savjetima 

mladih. Udruga gradova u nekoliko je navrata naglašavala tu potrebu, a tijekom Nacionalne 

konferencije u Samoboru kreirani su i konkretni prijedlozi. Prijedlog od strane Savjeta mladih  

Dubrovačko – neretvanske županije bio je taj da se prilikom izbora članova uklone zamjenici 

članova kako bi se rasteretio sami proces imenovanja, a da je izabrani član u roku od 15 dana 

dužan predložiti svog zamjenika. 

 

9. GODIŠNJA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH VLADE RH 

U Hrvatskom saboru, 19. ožujka 2019. godine, povodom pete obljetnice obilježavanja 

donošenja Zakona o savjetima mladih, održana je 1. Godišnja konferencija savjeta mladih u 

Republici Hrvatskoj. Godišnja konferencija okupila je 150 osoba iz 65 savjeta mladih s 



područja cijele Republike Hrvatske, visoke državne dužnosnike, a u organizaciji je Savjeta za 

mlade Vlade Republike Hrvatske. 

Tema konferencije bila je: „Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: 

mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske . Na konferenciji održan je kroz panel raspravu 

aktivni dijalog sa savjetima mladih, održane su panel rasprave, analizirano je postojeće 

stanje, prikupljeni su prijedlozi, a ono što je najvažnije je da su tijekom cijele konferencije 

brojne prijedloge i implementirali. 

Nakon konferencije volonteri facilitatori iz Udruge Zamisli, Udruge „Impress“, Udruge 

„Hermes“ i Udruge „Mreža mladih Hrvatske“ izradili su prijedloge konačnih zaključaka 

konferencije koji će se dati na usuglašavanje svim prisutnim savjetima mladih na 

konferenciji. Usuglašene zaključke Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske predstavio je na 

sjednici Savjeta u kojem se nalaze predstavnici ministarstava, obrazovnih i znanstvenih 

institucija, udruga mladih i za mlade te dati na temelju istih prijedloge Vladi Republike 

Hrvatske. Na konferenciji je sudjelovao predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko – 

neretvanske županije, Romano Radonić, koji je predstavio Savjet i pozitivne primjere prakse 

od kojih je najznačajniji izravno sudjelovanje u radu županijskog Vijeća za prevenciju jer 

gotovo niti jedan savjet nije uključen izravno u rad nekog od svojih vijeća. 

 

10. SASTANAK SA SAVJETOM ZA MLADE VLADE RH I 1. REGIONALNE KONZULTACIJE 

SAVJETA ZA MLADE VLADE RH 

Dana 16. prosinca 2020. godine u Koprivnici održan je sastanak predstavnika Savjeta 

mladih Dubrovčako – neretvanske županije i Grada Dubrovnika s predsjednicom Savjeta za 

mlade Vlade RH, Tanjom Herceg. Tema sastanka je bila položaj mladih u našoj županiji, a 

velika problematika postoji na području iskorištavanja EU fondova među udrgama mladima. 

Naime prema statistici resornog Ministarstva, Dubrovačko – neretvanska županija je među 

poslijednjima po pitanju korištenja EU fondova među udrugama mladih, a na što Savjet 

mladih može jedino indirektno utjecati na način da podiže svijest o važnosti i prednostima 

koje donose EU fondovi. Također se došlo do zaključka kako situacija među mladima i nije 

tako loša jer se mnogi bave drugim djelatnostima koje su pretežito vezane za turizam i 



privatno poduzetništvo te društvena participacija samim time i nije toliko izražena koliko u 

kontinentalnim krajevima države.   

 

11. MEĐUNARODNA SURADNJA: SUDJELOVANJE NA PRVIM SUSRETIMA MLADIH U 

BRČKOM  

Vijeće/ Savjet mladih Brčko distrikta BiH u razdoblju od 04.- 06.07.2019. godine pod 

pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BiH, organiziralo je Prve susrete mladih Brčko distrikta 

BiH ( BRČKO-GRAD ZA NAS) na kojem osim predstavnika tijela iz BiH, organizirali i 

sudjelovanje županijskih Savjeta mladih iz Republike Hrvatske. 

U sklopu tri dana, bile su održane brojne zajedničke aktivnosti s tim da je središnji 

događaj, Konferencija o položaju mladih u Brčko distriktu BiH pod nazivom "Pokreni i 

promjeni" privukla najviše pozornosti. Na Konferenciji se kroz panel diskusije na kojima se 

raspravljalo o raznim temama od značaja za mlade, poput obrazovanja, zapošljavanja i 

poduzetništva među mladim, te aktivizma u zajednici pa sve do gorućeg pitanja odlaska 

mladih u inozemstvo. Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije predstavljalo je 

zamjenik predsjednika, Marijo Rajić, koji je upoznao okupljene s radom našeg Savjeta te dao 

prijedloge o daljnjim aktivnostima i međusobnoj suradnji, a upriličene su i zahvalnice za 

sudjelovanje. 

 

12. WOMEN'S BANK WALK U DUBROVNIKU 

''Women's Bank Walk'' humanitarna je akcija u kojoj se prikupljaju sredstava za 

poboljšanje kvalitete života obrazovanjem i usavršavanjem znanja žena u nerazvijenim 

zemljama, a koja se i protekle godine održala u Dubrovniku. Simboličnoj šetnji po Stradunu 

mogli su se pridružiti svi koji su to htjeli, a tom su se prilikom sudionicima dijelile kartice s 

podacima za uplatu donacija na račun udruge. Većinom isti dan ova velika humanitarna 

akcija, koja ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja, održala su u gradovima diljem Finske i 

cijele Europe, a sponzori za svakog sudionika donirali određeni novčani iznos.  

Na događanju je bila Reeta Meriläinen, bivša predsjednica upravljačke skupine 

Women's Bank-a, prva sportska novinarka u Finskoj i bivša glavna urednica najvećih finskih 



novina Helsingin Sanomat. U Dubrovnik je stigla i Rosa Vanhanen, konzulica u finskom 

veleposlanstvu u Zagrebu, gdje je došla prije godinu dana iz Teherana, ali je 20 godina 

zaposlena u Ministarstvu vanjskih poslova. Većinu vremena radila je u raznim 

veleposlanstvima širom svijeta: Rusija, Belgija, Kina, Turska, Iran. 

Na događanju je ispred županije treću godinu zaredom bio predsjednik Savjeta 

mladih Dubrovačko – neretvanske županije, Romano Radonić, koji je okupljenima predstavio 

rad Savjeta i ukazao na važnost pomaganja ženama u nerazvijenim krajevima svijeta te 

podizanju njihove uloge u kreiranju kako lokalnih tako i globalnih procesa. 

 

13. ULAZAK U PROCES DIJALOGA EUROPSKE UNIJE S MLADIMA 

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine 

usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na 

temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa 

strukturiranog dijaloga. 

Putem procesa Dijaloga EU-a s mladima, institucije Europske unije i tijela javne vlasti 

savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju 

mladih diljem Europe. Proces se odvija u ciklusima od 18 mjeseci. Trenutno je u tijeku 7. 

ciklus Dijaloga EU-a s mladima koji se provodi na temu Stvaranje mogućnosti za mlade. 

Dijalog EU-a s mladima omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih 

europskih politika za mlade te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih. To je 

metoda uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s onima koji odluke donose. 

Savjet mladih se aktivno prikjlučio radu u procesu te je u fazi prikupljanja mišljenja mladih s 

prostora županije, a rezultati će koristiti za izradu Programa za mlade Dubrovačko – 

neretvanske županije. 

 

14. SURADNJA S AGENCIJOM ZA MOBILNOST I PROGRAME EU 

 Na poziv i u organizaciji Savjeta mladih Grada Zagreba, 29. ožujka 2019. godine 

održan je sastanak s predstavnicima Agencije za mobilnost i programe EU. Tema sastanka 

odnosila se na korištenje Erasmus+ programa za mlade što je od značaja za mlade s prostora 



Dubrovačko – neretvanske županije koji mogu aplicirati za svoje projekte. Na sastanku je 

ispred Agencije sudjelovala Petra Pekica koja je predstavila analizu korištenja fondova za 

mlade istaknuvši kako su Savjeti s prostora Dalmacije slabo aktivni na tom području te kako 

bi se mogla napraviti promocija pozitivnih trendova koje donosi Erasmus+. Prednost i 

potencijal vidi u našem Savjetu jer smo bazirani na turizmu i poduzetništvu među mladima, a 

s druge strane participacija u društvenim aktivnostima je na niskoj razini pa bi se upravo 

preko Erasmus programa moglo animirati mlade na prijavljivanje programa i dodatni 

angažman u zajednici. Na sastanku se također razmijenilo iskustvo sa Savjetom mladih Grada 

Zagreba koji kao gradski Savjet pokriva veliki teritorij i broj mladih, a s ciljem daljnje 

komunikacije i suradnje na području osnivanja lokalnih savjeta mladih.  

   

 Predsjednik 

Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije 

v. r. Romano Radonić  
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PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu 

                    - dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o savjetima mladih (Narodne novine broj: 41/14.) i članci 22. i 35 Statuta 

Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 

10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.) 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

IZVJESTITELJ: Romano Radonić, predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije 

U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 

2019. godinu. Molimo Vas da isti razmotrite i proslijedite Županijskoj skupštini na raspravu i 

prihvaćanje. 

S poštovanjem, 

  Pročelnica 

Jelena Dadić 

 

 

 

 

 

Prilozi:  

1. Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu, 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje, 

3. Pismohrana. 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18), Župan Dubrovačko - 

neretvanske županije donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu i 

prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 

KLASA: 004-01/20-01/02 

URBROJ: 2117/1-01-20-02 

Dubrovnik, 27. veljače 2020. godine     

 

 

         Župan 

           Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Pismohrana. 
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