
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 i 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, 

na ______ sjednici, održanoj ____________ 2019. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

 Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu  

 

I. 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. 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: 004-01/19-01/08 

Urbroj: 2117/1- 

Dubrovnik, __. _______ 2019. godine 

 

            

  Predsjednica 

       Županijske skupštine 

 

Dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti 

3. Pismohrana, ovdje 

 



                   
            REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA 

   Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

KLASA:004-01/19-01/08 

URBROJ:2117/1-10-19-2 

Dubrovnik, 31. listopada 2019. godine. 

 

           DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

       ŽUPANIJA 

     n/p župana Nikole Dobroslavića 

              - ovdje  - 

 

PREDMET: Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. 

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: 

2/15) i članak 22. i 35 Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 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 Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2020. 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 2020. 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 i 10/10 i 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.), 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 2020. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i prihvaćanje. 

 

KLASA: 004-01/19-01/08 

URBROJ: 2117/1-01-19-03 

Dubrovnik, 31. listopada 2019. godine     

 

 

         Župan 

           Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Evidencija, 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 2020. godinu koji je popraćen Financijskim 

planom. Sredstva za rad Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije su osigurana u Proračunu 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službeni glasnik 

Dubrovačko-neretvanske županije" broj: 20/18) i Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-

neretvanske županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije" broj: 9/19). Slijedom rečenog dostavljamo Vam prijedlog Prijedlog programa 

rada Savjeta mladih za 2020. godinu na razmatranje i odobrenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu 

 

 

UVODNE NAPOMENE 

 

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih) je 

savjetodavno tijelo Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske koje je osnovano radi aktivnog 

uključivanja mladih u javni život Dubrovačko-neretvanske županije. 

Program rada savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. (dalje u tekstu: 

Program) sadrži sljedeće aktivnosti: 

- aktivna promocija interesa mladih, 

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 

-    suradnja s tijelima Dubrovačko – neretvanske županije u politici prema mladima 

- suradnja sa Savjetom mladih Grada Dubrovnika 

- ispitivanje potreba mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije 

            -   stambeno pitanje i poticajna stanogradnja za mlade  

 

AKTIVNOSTI 

 

1. Aktivna promocija interesa mladih 

 

Ova aktivnost Savjeta mladih je izdvojena jer smatramo da je bitno za mlade na području 

Dubrovačko-neretvanske županije da budu zastupljeni u što većem broju i da se njihovi zahtjevi što 

brže i efikasnije nastoje rješiti. 

 

Planirani program obuhvaćao bi sljedeće aktivnosti: 

- prilagođenim aktivnostima prema ciljanoj skupini želi se mlade sa prostora županije 

upoznati s osnovnim pojmovima društvenog djelovanja i mogućnostima aktivnog 

djelovanja; 

- pomoć u organizaciji događanja mladih koja će obuhvatiti sve skupine mladih kroz 

sportske, kulturne, umjetničke, edukativne i druge sadržaje; 

- omogućavanje mladima da izraze svoj kreativni stav o pitanjima vezanim uz trenutnu i 

buduću situaciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji; 

- upoznavanje mladih s radom Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije; 

- dobivanje povratnih informacija i novih ideja direktnom i neposrednom komunikacijom s 

mladima na prostoru županije; 

 

 

2. Suradnja i razmjena iskustava s općinskim, gradskim i županijskim savjetima mladih u 

Republici Hrvatskoj i odgovarajućim tijelima drugih zemalja 

 

Neizostavan dio u radu 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 kao i razmjeniti iskustva u 

radu sa ostalim Savjetima na prostoru Republike Hrvatske. 

 



Suradnja i razmjena iskustava sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj 

 

Suradnja i razmjena iskustava sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj zamišljena je kroz 

međusobne posjete predstavnika Savjeta mladih drugim županijama i gradovima kao i dolazak ostalih 

Savjeta u Dubrovačko-neretvansku županiju. Neizostavna je činjenica da velik broj mladih iz ostalih 

županija i gradova boravi, stalno ili povremeno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi školovanja, 

studiranja ili rada. 

Smisao je ovih posjeta prikupiti informacije o njihovim dosadašnjim iskustvima u radu savjeta 

mladih, razmijeniti mišljenja o određenim pitanjima i dogovoriti strategiju suradnje s obzirom na to da 

mladi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imaju slične probleme kao i mladi u ostalim županijama i 

gradovima. Programi posjete bit će unaprijed dogovoreni i konkretizirani, a ovaj oblik suradnje je 

dvosmjeran i obuhvaća odlazak predstavnika Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije u 

posjete, ali jednako tako pozivanje i ugošćivanje predstavnika savjeta mladih županija i gradova u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U okviru suradnje postoji Koordinacija županijskih savjeta mladih 

RH koja okuplja sve predsjednike županijskih savjeta mladih na prostoru RH, Naicionalna 

konferencija savjeta mladih RH koja okuplja predstavnike svih savjeta mladih s prostora RH, a 

aktualiziran je rad Savjeta za mlade Vlade RH te se očekuju pozivi na događanja s njihove strane 

 

 

Suradnja i razmjena iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja 

 

Suradnja i razmjena iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja obuhvaća odlazak 

predstavnika Savjeta mladih (3 - 4 člana, izmjenično prema dogovoru članova) u posjet savjetima 

mladih ili organizacijama sličnog ustrojstva na prostoru Europe, ako obje strane budu zainteresirane i 

ako će biti moguće realizirati posjet. 

Ocjenjuje se da bi se uspostavom suradnje s navedenim savjetima mladih ili sličnim 

organizacijama stekao uvid u način organiziranja mladih, njihovo sudjelovanje u javnom životu i 

odnos prema tijelima vlasti u tim zajednica te dogovorili budući oblici suradnje. Mladi, bez obzira na 

mjesto boravka, imaju uglavnom zajedničke probleme kao što su nasilje, edukacija, zapošljavanje, itd., 

stoga je pomoć i savjet onih koji imaju iskustva u djelovanju na tim područjima uvijek dobrodošla. 

Međunarodna suradnja Savjeta sa institucijama od velike je važnosti za rad savjeta jer se na taj način 

njegov rad prepoznaje i u inozemstvu što je važno za današnje trendove 

 

 

3. Suradnja s tijelima Dubrovačko – neretvanske županije u politici prema mladima 

 

            Suradnja s tijelima Dubrovačko - neretvanske županije proizlazi iz samog djelokruga Savjeta 

mladih. Savjet mladih surađivat će sa Županijskom skupštinom kao i svim odborima i vijećima pri 

ovom zakonodavnom tijelu, kao i nastaviti suradnju do sada u svemu u čemu je uključen. Suradnja s 

navedenim tijelima bit će od velikog je značaja za ostvarenje našeg zajedničkog cilja, a to je 

poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih na području Dubrovačko – neretvanske županije. 

 

 



4. Suradnja sa Savjetom mladih Grada Dubrovnika 

 

U svrhu razmjene primjera dobre prakse te zajedničke suradnje, planira se inteziviranje 

suradnje s Savjetom mladih Grada Dubrovnika. S obzirom da rad Gradskog Savjeta mladih pokriva 

samo teritorij Grada Dubrovnika, potrebno se upoznati s istim, te fokusirati na razvoj i realizaciju 

projekata te programa u ostatku županije. Dosadašnja praksa je pokazala kako je Savjet mladih 

Dubrovačko – neretvanske županije , prije konstituiranja Savjeta mladih Grada Dubrovnika, odrađivao 

i poslove vezane za grad te sada, nakoon konstituiranja, potrebno jasno definirati međusobne 

aktivnosti. 

 

 

5.  Ispitivanje potreba mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije 

 

Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije planira izradu opsežnog istraživanja koje će 

obuhvatiti što veći broj mladih na prostoru županije te detaljno analizirati potrebe mladih. Planiraju se 

obuhvatiti srednje škole i fakulteti, a također i udruge civilnog društva koje se baziraju na radu s 

mladima. Fokus će biti usmjeren na sve važne elemente koji su važni za život mladih (obrazovanje, 

stambeno pitanje, zapošljavanje...) te će rezultati biti predani da daljnju obradu i korištenje svim 

zainteresiranim institucijama. 

 

6. Stambeno pitanje i poticajna stanogradnja za mlade  

 

Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije smatra kako je stambeno pitanje jedno od 

najvažnijih i najaktualnijih tema u društvu te da se njemu treba dati velika pozornost. U 2020. godini 

planira se sudjelovati u procesima koji se odnose na poticajnu stanogradnju i dodjelu stanova mladim 

obiteljima te na taj način dati doprinos u podizanju kvalitete život na prostoru županije. Posebna 

pozornost će se dati procesu dodjele samih stanova kako bi se imali u vidu kriteriji pri dodjeli.  

PLAN IZVRŠENJA 

PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 

 

Aktivnosti Opis Financijska sredstva 

Djelokrug rada Savjeta mladih 

Dubrovačko – neretvanske 

županije 

Rashodi za materijal i enegriju 

500 kn 

 

Rashodi za usluge 12.500,00 kn 

 

 

 

 



 

Naknada troškova- osobama 

izvan radnog 

odnosa 

10.000,00 kn 

 

Ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja 2.000,00 kn 

 

 

25.000,00 kn 

 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 

                                                                                               Romano Radonić 
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