
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih  (Narodne novine broj: 41/14.) i članka 22. Statuta 

Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 

7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na 

______ sjednici, održanoj _________ prosinca 2020. godine, donijela je 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu 

 

 

I. 

 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu koji čini 

sastavni dio ovog Zaključka. 

II. 

 

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

neretvanske županije". 

 

 

KLASA: 004-01/20-01/05 

URBROJ: 2117/1-04-20- 

 

 

Dubrovnik,_____________2020. godine 

 

            

  Predsjednica 

       Županijske skupštine 

 

Dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti 

3. Pismohrana, ovdje 
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Temeljem Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj: 41/14.), Rješenja o imenovanju zadnjeg 
saziva Savjeta mladih (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 11/18), Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 2/15) i članak 22. i 
35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije 
broj 7/09, 10/10, 3/13, 6/18 i 11/20) Savjet mladih Dubrovačko-neretvasnke županije na svojoj __ 
sjednici održanoj ________ donosi: 

 

Programske aktivnosti i Financijski plan 

Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu 

1. UVOD 

Temeljem Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj: 41/14) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 2/15) Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske 
županije djeluje kao savjetodavno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije koje promiče i zagovara 
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) razini. 

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o savjetima mladih,  zakonu kojim se 
uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane 
Republike Hrvatske. 

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga Savjet mladih DNŽ: 

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o 
pitanjima iz djelokruga Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije koji su od interesa za 
mlade 

– inicira donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja 
za unaprjeđivanje položaja mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije, raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Dubrovačko-
neretvanske županije, te način rješavanja navedenih pitanja 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 
prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije davanjem 
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade 

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih 

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja 

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja 
programa rada savjeta mladih 

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave na sjednice savjeta mladih 

– sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija 
mladih i za mlade 

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade 
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2. ČLANOVI SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 
Članovi Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije od 21. svibnja 2018. godine su: 

1. Maro Budrović – član 

- Zamjenik : Domagoj Svetac 

2. Ivan Đurasović – član  

- Zamjenik: Nives Đurasović 

3. Petar Kotlar – član  

- Zamjenik: Antonio Uršić 

4. Viktor Matić – član  

- Zamjenik: Lobel Zvonimir Daničić 

5. Marija Milković – članica  

- Zamjenik: Vicko Mantalica 

6. Romano Radonić – predsjednik 

- Zamjenik: Stjepo Roko 

7. Mario Rajič – zamjenik predsjednika 

- Zamjenik: Petar Perić 

8. Monika Soldo – članica 

- Zamjenica: Ana Miljković Njavro 

9. Mihaela Stjepović – članica  

- Zamjenik: Mato Bender 

10. Paola Šutić – članica 

- Zamjenica: Livia Glavinović 

11. Anđela – Karla Urlić – članica 

- Zamjenik: Nikola Bjeliš 

 

Sukladno Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14) broj članova savjeta mladih za jedinice područne 
(regionalne ) samouprave ima najmanje jednanaest, a najviše petnaest članova. Mandat članova 
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije traje tri godine. Mandat zamjenika člana savjeta 
mladih vezan je uz mandat člana savjeta mladih. U Županijski savjet mladih mogu biti birane osobe s 
prebivalištem ili boravištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, koji u trenutku 
podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju dob od navršenih 15 do navršenih 30 
godina života. Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom 
u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran. Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu 
za svoj rad. 

Drugi saziv Savjeta mladih DNŽ održao je konstituirajuću sjednicu 21. svibnja 2018. godine. Slijedom 
navednenog da članovima Savjeta mladih mandat traje tri godine, u 2012. godini raspustit će se drugi 
saziv te će se pokrenuti postupak za izbor novih članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika 
sukladno Zakonu o savjetima mladih (41/14) i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 2/15).  
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Savjet mladih donosi godišnji program rada kojim se određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 
smjernice budućeg rada, te utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njegovo ostvarenje.   

Dubrovačko-neretvanska županija u svom Proračunu osigurava financijska sredstva za rad i program 
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. 

Program za 2021. godinu obuhvaća šets tematskih područja, odnosno porgramskih aktivnosti, i to kako 
slijedi:  

1. Poticanje mladih za društvenu i političku participaciju 

2. Suradnja s općinskim/gradskim i Županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj 

3. Promocija europskih vrijednosti, mogućnosti i programa mobilnosti 

4. Mladi i poduzetništvo  

5. Promocija zdravih stilova života 

6. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima 

Ovaj Program rada obuhvaća i rad Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije koji se odnosi na 
suradnju s drugim savjetnodavnim tijelima mladih, suradnju i razmjenu iskustva sa stručnim 
ustanovama i tijelima sa područja Županije koji se bave mladim ljudima i njihovim problemima, 
suradnju s brojnim udrugama koje se na području Županije bave mladima, konzultiranje s 
organizacijama mladih o temama bitnim za mlade te suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave o politici prema mladima. 

 

 

3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU 

 

1. Poticanje mladih za društvenu i političku participaciju 

Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije aktivno će raditi na informiranju mladih o radu 
Savjeta, a sve s ciljem privlačenja i animiranja što većeg broja mladih u aktivno uključivanje u društvene 
procese. Kroz ovu aktivnost također će se poticati mlade na aktivan angažman u udrugama civilnog 
društva kako bi njihova kreativnost i ideje lakše došle do izražaja u zajednici. Savjet mladih će putem 
društvenih mreža pozivati sve zainteresirane mlade da sudjeluju izravno na sastancima Savjeta kako bi 
se dodatno proširila društvena participacija, a njihove ideje i prijedlozi lakše čuli i usvojili. Članovi 
Savjeta će i dalje raditi na informiranju kroz razgovore, kao i putem društvenih mreža i dostupnih oblika 
komunikacije. Kako bi županijski Savjet mladih bio što uspješniji i kako bi što bolje zagovarao potrebne 
promjene i druge zahtjeve mladih, potrebno je stvoriti mrežu aktivnih mladih koji će u svojim lokalnim 
zajednicama voditi računa o temama mladih. 

Savjet mladih će zajedno sa srednjim školama, fakultetima, institucijama i udrugama civilnog društva 
raditi na konstantnom informiranju o prilikama za mlade kao i ulozi savjeta u zajednici. Izradit će se 
promotivni letci, te distribuirati se po svim ustanovama i udrugama sa područja Županije koje se bave 
mladim ljudima i njihovim problemima te će se i na taj način pokušati doprijeti do svih dobnih skupina 
koje bi mogle potaknuti mlade na aktivizam. Na ovaj način Savjet će dati doprinos lakšem i bržem 
usvajanju prijedloga od strane svih zainteresiranih mladih kako bi ih mogao poslati u daljnju obradu, a 
sve kako bi se potaknuo veći angažman mladih u zajednici. Kroz prvu polovicu 2021. godine Savjet 
mladih Dubrovačko-neretvanske županije će u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti 
organizirati predstavljanje djelokruga i načina rada Savjeta mladih u 3. i 4. razredima srednjim školama 
sa područja Županije (ukoliko isto bude dozvoljavala epidemiološka situacija) ili putem webinara te 
upoznati učenike i s mogućnošću njihovog angažmana u Savjetu mladih s obzirom da se u 
travnju/svibnju 2021. godine očekuje raspisivanje izbora za treći saziv Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije.  
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2. Suradnja s općinskim/gradskim i Županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj 

Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije nastaviti će suradnju sa svim osnovanim savjetima 
na prostoru Županije, kao i Republike Hrvatske. Međusobna suradnja i razmjena iskustava u radu od 
iznimne je važnosti jer se uzajamnim radom mogu postići bolji rezultati. S obzirom na jako mali broj 
osnovanih savjeta na prostoru RH, međusobna suradnja postaje još važnija jer se na taj način lakše 
prate trendovi kao i kreiraju nove ideje. Aktivnost obuhvaća odlaske te po potrebi i domaćinstvo 
Koordinacije županijskih savjeta mladih koja okuplja predstavnike svih županijskih savjeta mladih, kao 
i Nacionalnu konferenciju savjeta mladih u RH koja okuplja predstavnike svih općinskih, gradskih i 
županijskih savjeta.  

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. Koordinacija okuplja sve županijske savjete mladih 
i savjet mladih Grada zagreba, dok administrativnu podršku radu Koordinacije pruža Hrvatska zajednica 
županija. Sudjelovanjem na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih, kroz svoje ideje nastojat ćemo 
dovesti do poboljšanja položaja mladih u zajenici. S obzirom na mali broj osnovanih savjeta i ostala 
tijela u RH koja se bave mladima organiziraju događanja koja su bitna za položaj savjeta te će se po 
potrebi sudjelovati i na takvim događanjima. Pod ovom aktivnosti održavati će se kontinuirana 
suradnja sa ostalim Savjetima, a sve s ciljem poboljšanja položaja kako županijskog tako i svih savjeta 
mladih na prostoru RH. Mali postotak osnovanih savjeta mladih koji je prema zadnjim pokazateljima 
Ministarstva na samo 15% dodatno otežava položaje savjeta jer je mogućnost suradnje sužena te se 
potreba za međusobnom komunikacijom, aktivnostima i zajedničkim sastancima pokazuje još 
važnijom. 

Savjet mladih nastavit će i u 2021. godini s aktivnošću pomoći pri osnivanju savjeta mladih u gradovima 
i općinama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje nije osnovan savjet mladih. Ažurirat će se podaci  
jedinica lokalne samouprave o osnovanim savjetima mladih na području Županije, te će se provesti 
istraživanje o postojanju interesa među jedinicama lokalne samouprave za osnivanjem lokalnih savjeta 
mladih, te će se zainteresiranima ponuditi pomoć pri osnivanju gradskog odnosno općinskog savjeta 
mladih. Planira se manjim općinama i gradovima predložiti spajanje u jedan savjet mladih kako bi se 
na taj način omogućilo konstituiranje i postojanje savjeta. Ovom aktivnosti postići će se veća 
informiranost općina i gradova o važnosti rada s mladim kao i osnivanje lokalnih savjeta koji će raditi 
zajedničke aktivnosti sa županijskim savjetom. 

 

3. Promocija europskih vrijednosti, mogućnosti i programa mobilnosti 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju mladima su se otvorile brojne mogućnosti za stjecanje 
obrazovanja i radnog iskustva izvan granica Republike Hrvatske. S obzirom kako su mladi najmobilnija 
kategorija stanovništva, upravo mobilnost omogućuje upoznavanje novih kultura i običaja kao i 
razmjenu iskustava sa drugim zajednicama. Nažalost, na nacionalnoj razini još je uvijek niska stopa 
mladih koji sudjeluju u različitim obrazovnim aktivnostima izvan svog prebivališta ili u inozemstvu, te 
je slaba razina informiranosti mladih o postojanju europskih programa mobilnosti. Savjet mladih 
Dubrovačko-neretvanske županije svakodnevno će pratiti novosti Agencije za mobilnost i programe 
EU, te će putem društvenih mreža i mailing lista redovito obavještavati o aktualnim natječajima i 
programima, te informirati mlade o prednostima koje nude programi kao što su ERASMUS+ i drugi 
programi mobilnosti. Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županija bit će na raspolaganju, putem 
telefona/mobitela, maila ili kroz sastanke, zainteresiranim mladim kao i zainteresiranim dionicima 
ukoliko im treba pojasniti postupaka prijave na programe mobilnosti. Cilj ove aktivnosti je potaknuti 
mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti, te da što više koriste mogućnosti i koristi koje im 
pruža međunarodna dimenzija učenja. 
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4. Mladi i poduzetništvo  

Provedbom ove aktivnosti Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije želi potaknuti mlade da 
investiraju u svoje ideje, da stvaraju nove vrijednosti i proizvode te na taj način brendiraju mjesto 
odakle dolaze. Uloga Savjeta mladih je povezivanje mladih s relevantnim dionicima (Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik, Centar za poduzetništvo Dubrovačko-
neretvanske županije, poduzetničkim inkubatorima na području Županije i dr.) koji im mogu olakšati 
pute prema poduzetništvu, osigurati asistenciju pri određenim procesima, te kontinuirano putem 
društvenih mreža i mailing lista informirati mlade o mogućnosti koje ima se pružaju vezane uz ovu 
temu. Savjet mladih inicirat će i sudjelovati u pripremi i provedbi edukacija za mlade o poduzetništvu. 

 

5. Promocija zdravih stilova života 

Društvene promjene, koje značajno utječu na zdravlje cjelokupnog stanovništva, utječu i na mijenjanje 
„zdravstvene slike“ populacije mladih. Nažalost, sve značajnije mjesto među zdravstvenim 
poteškoćama mladih danas zauzimaju poremećaji i bolesti povezane s određenim ponašanjima, 
navikama i stilovima življenja: prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenje cigareta, uživanje droga, 
neprimjerena tjelesna aktivnost, kvaliteta prehrane, te psihosocijalni problemi: samoubojstva i duševni 
poremećaji. Cilj ove aktivnosti Savjeta mladih je promocija bavljenja fizičkim aktivnostima/sportom 
među mladima odnosno promicanje zdravog načina života. U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno 
zdravtsvo Dubrovačko-neretvanske županije, te Zajednicom športa Dubrovačko-neretvanske županije 
putem društvenih mreža i mailing lista ukazivat će se na važnost podizanja razine svijesti kod mladih o 
važnosti bavljenja sportom kao i prikazivati štetne učinke i posljedice na zdravlje fizički neaktivnog 
načina života. Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije mišljenja je da veliku pozornost treba 
uložiti u preventivno djelovanje, stoga će Savjet mladih redovito sudjelovati na radionicama, 
webinarima, saminarima i sl. koji će biti organizirani od strane Vijeća za prevenciju Dubrovačke-
neretvanske županije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, 
Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske županije, vijeća za prevenciju jedinica lokalne samouprave 
i ostalih relevantnih tijela te redovito obavještavati mlade putem društvenih mreža i mailing lista o 
zaključcima s istih, čime će nastojat ostvarit što bolji rezultat u prevenciji i spriječavanju daljnjeg širenja 
negativnog trenda među mladima. 

 

6. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima 

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije redovito će obilježavati nacionalne i međunarodne 
dane koji su izravno povezani s mladima prvenstveno Međunarodnog dana mladih koji se obilježava 
svake godine 12. kolovoza, ali i iz područja međugeneracijske solidarnost, zdravstva, socijalne skrbi, 
zaštite okoliša i sl. (Svjetski dan borbe protiv raka, Međunarodni dan žena, Svjetski dan zdravlja, Dan 
planeta zemlje, Međunarodni dan obitelji, Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan okoliša, Svjetski dan 
darivatelja krvi, Međunarodni dan starijih osoba, Međunarodni dan nenasilja, Svjetski dan zaštite 
životinja, Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan osoba s 
invaliditetom, Dan bijelog štapa, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke...) i to iniciranjem, 
organiziranjem i/ili sudjelovanjem u provedbi različitih radionica, seminara, webinara, humanitarnih 
akcija, te prigodnim čestitkama na društvenim mrežama. Tradicionalno, u božićno vrijeme, 
predstavnici Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije posjeti će domove za starije i nemoćne 
osobe i Dječji dom Maslina te darovati ih simboličnim božićnim košarama pokazujući međusobno 
uvažavanje i razumijevanje.  

Županijski savjet mladih otvoren je za razmatranje svih prijedloga koji se upute prema njemu, a sve s 
ciljem poboljšanja položaja mladih u zajednici. Mladima se daje prilika da se jave s idejama i 
inicijativama te će se zajedničkim radom i dijalogom ostvariti željeni rezultati. Cilj ovih aktivnosti je 
postizanje maksimalne fleksibilnosti u radu Savjeta mladih kako bi se svakom mladom čovjeku u 
zajednici dala prilika da iskaže svoje prijedloge. 
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4. FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 

Aktivnost Opis troška Financijska sredstva 

Djelokrug rada Savjeta mladih 
Dubrovačko-neretvanske 
županije 

Rashodi za usluge 10.000,00 kuna 

Naknada troškova osoba izvan 
radnog odnosa 

10.000,00 kuna 

Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja 

5.000,00 kuna 

UKUPNO: 25.000,00 kuna 

 

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije ostavlja mogućnost izmjene i/ili dopune Programskih 
aktivnosti za 2021. godinu, sukladno novonastalim potrebama i mogućnostima, sukladno odobrenom 
Financijskom planu.  

 

 

     Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 

Romano Radonić 

 

 

 



                             
                 REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

        Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

KLASA: 004-01/20-01/05 

URBROJ: 2117/1-10-20-2 

Dubrovnik, 7. prosinca 2020. godine. 

 

        DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

                  ŽUPANIJA 

            n/p župana Nikole Dobroslavića 

                              - o v d j e  - 

 

PREDMET: Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. 

godinu 

- dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o savjetima mladih  (Narodne novine broj: 41/14.), Rješenje o 

imenovanju zadnjeg saziva Savjeta mladih („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 

11/18.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 

2/1.5) i članak 22. i 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.) 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

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

 

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2021. godinu. Molimo Vas da isti razmotrite, utvrdite prijedlog Zaključka i isti proslijedite 

Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 

S poštovanjem, 

 

 

 Pročelnica 

 

Jelena Dadić 

 

 

 

 

Prilozi:  

1. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu. 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Pismohrana 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Zakonom o savjetima mladih propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi 

odluku o osnivanju savjeta mladih te propisuje koje odredbe odluka mora sadržavati. Odlukom o 

osnivanju Savjeta mladih uređuje se osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug i način rada, 

način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad kao i druga pitanja od 

značaja za rad savjeta mladih. 

 

Sukladno Zakonu o savjetima mladih (Narodne novine 41/14.) Savjet mladih je osnovan Rješenjem o 

imenovanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 11/18.), a 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih donesena je u („Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 

županije“ broj: 2/15.). Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Savjet 

mladih) savjetodavno je tijelo Dubrovačko-neretvanske županije koje promiče i zagovara prava, 

potrebe i interese mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovo tijelo osnovano je s ciljem 

sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade i 

aktivnog uključivanja mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj 

zajednici. 

 

Savjet mladih donosi svoj Program rada te potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za 

mlade. Sukladno članku 19 i 22 Zakona o savjetima mladih i Odluci o osnivanju savjeta mladih 

Dubrovačko-neretvanske županije propisano je da Program rada savjeta mladih predviđa i financijski 

plan na temelju kojeg se osiguravaju proračunska sredstva u Proračunu Dubrovačko-neretvanske 

županije. Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije donio je Program svoj rada za 2021. godinu 

koji je popraćen Financijskim planom. Sredstva za rad Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 

županije su osigurana u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

Slijedom navedenog, dostavljamo Vam prijedlog Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2021. 

godinu na razmatranje i prihvaćanje. 

 



 

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

neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20.), Župan Dubrovačko - neretvanske 

županije, donio je 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2021. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i prihvaćanje. 

 

 

KLASA: 004-01/20-01/05 

URBROJ: 2117/1-01-20-3 

 

Dubrovnik, 7. prosinca 2020. godine 

 

 

         Župan 

 

           Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Evidencija, ovdje 

3. Pismohrana 
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