
Temeljem članka 2., članka 6. stavak 1. i 2. i članka 28. stavak 1. Zakona o savjetima mladih 

("Narodne novine" broj 41/14.), članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije 

("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije glasnik", broj 7/09, 10/10 i 13/13.), 

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je na 5. sjednici, 

_______________________ 2021. godine 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

Dubrovačko-neretvanske županije 

 

I. Temeljne odredbe 

 

Članak 1. 

 

Radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Dubrovačko-neretvanske županije (u 

daljnjem tekstu: Županija), a osobito radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine 

Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), pripreme, razmatranja i 

podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na sjednicama 

Skupštine, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština 

te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne 

nadležnosti Županije od značaja za mlade, ovom Odlukom Skupština osniva Županijski savjet 

mladih Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo 

Županije. 

 

Članak 2. 

 

Ovom Odlukom uređuje se sukladno Zakonu o savjetima mladih (u daljnjem tekstu: Zakon) 

broj i izbor članova i zamjenika članova Savjeta, djelokrug i način rada Savjeta, financiranje 

rada i programa Savjeta, osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za rad te ostala pitanja od 

značenja za rad 

Savjeta. 

 

II. Djelokrug Savjeta 

 

Članak 3. 

 

U okviru svoga Zakonom utvrđenog djelokruga Savjet: 

- organizira i potiče proučavanje pojedinih problema mladih ljudi radi iznalaženja 

odgovarajućih rješenja i poduzimanja potrebnih mjera usmjerenih njihovom razrješenju, 

- prati i razmatra pojave od značenja za mlade, njihov položaj u društvu, zadovoljavanje 

njihovih potreba i razvitak, 

- predlaže programe, mjere i aktivnosti kojima se pridonosi stvaranju organizacijskih, 

materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na duhovno i tjelesno 

zdrav život mladih ljudi, potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih stručnih i drugih 

ustanova i tijela koja se na području Županije bave mladim ljudima i njihovim 

problemima, organizira ili potiče organizaciju aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe 

mladih ljudi, odnosno promiče njihovo pravo na zdrav i čovjeka dostojan život te 

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja 

mladih. 

 

Članak 4. 



 

Kao savjetodavno tijelo Županije, sukladno Zakonu, Savjet: 

 

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine, koja su od interesa za mlade, 

- predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području Županije, te način rješavanja tih pitanja, 

- predlaže Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za 

unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, 

- sudjeluje u radu predstavničkog tijela putem svojih predstavnika prilikom donošenja 

akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, 

- sudjeluje u pripremi natječaja i određivanju kriterija financiranja organizacija mladih i 

za mlade, 

- sudjeluje na zajedničkim sastancima s predsjednikom Županijske skupštine, te na 

zajedničkim sastancima s županom radi rasprave o svim pitanjima od značaja za mlade. 

 

Članak 5. 

 

Radi osiguranja organiziranog obavljanja poslova iz svog djelokruga rada, Savjet donosi 

godišnji program rada. 

U provođenju svog programa rada, Savjet organizira forume, tribine i radionice za pojedine 

dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. 

 

Članak 6. 

 

U ostvarivanju svojih zadaća, a s ciljem osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i 

usklađivanja djelatnosti svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na području Županije 

bave mladim ljudima i njihovim problemima, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi 

stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava 

na zdrav život mladih ljudi, Savjet: 

 

- uspostavlja i ostvaruje suradnju sa stručnim institucijama u području prosvjete, 

medicine i socijalne zaštite, tijelima državne uprave i upravnim tijelima Županije, tijelima 

sudbene vlasti, vjerskim zajednicama i udrugama koje okupljaju mlade ili se njima bave, 

- surađuje s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne, odnosno 

regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama, 

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i gradova na području Županije, te 

organizira poduzimanje zajedničkih aktivnosti,  

- potiče suradnju i razmjenu iskustava s drugim savjetodavnim tijelima mladih u drugim 

županijama i Republici Hrvatskoj, te s odgovarajućim tijelima drugih zemalja. 

 

III. Članstvo u Savjetu 

 

Članak 7. 

 

Savjet mladih ima jedanaest članova, koji imaju svoje zamjenike. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz svog sastava. 

 

 

Članak 8. 

 

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Skupština na vrijeme od tri godine, na način 

propisan Zakonom i ovom Odlukom. 



 

U Savjet mogu biti birane osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju 

navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem ili 

boravištem na području Županije. 

 

Članak 9. 

 

Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće se javnim pozivom, koji u ime 

Skupštine objavljuje njezino radno tijelo nadležno za izbor i imenovanja. 

Tekst javnoga poziva u sadržaju propisanome Zakonu objavljuje se na internetskim 

stranicama Županije tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta. 

Zakonom ovlašteni predlagatelji dostavljaju svoje prijedloge kandidata za članove Savjeta i 

njihove zamjenike u pisanom obliku s odgovarajućim podacima o predloženome kandidatu i 

obrazloženjem prijedloga uz dokumentaciju utvrđenu objavljenim javnim pozivom. 

 

Članak 10. 

 

Radno tijelo Skupštine nadležno za izbor i imenovanje provjerava pravodobnost i potpunost 

kandidatura, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o 

provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura, koja dostavlja Skupštini. 

Izvješće i popis iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Županije. 

 

Članak 11. 

 

Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura razmatra 

izvješće iz članka 10. stavak 1. i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira 

članove Savjeta i njihove zamjenike. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 

imena i prezimena onoliko kandidata na glasačkom listiću koliko se bira, na način propisan 

Poslovnikom Skupštine. 

Izabranim se smatraju kandidati s najvećim brojem glasova do broja koji se bira. U slučaju da 

puni broj članova Savjeta nije moguće izabrati zbog toga što dva ili više kandidata imaju 

jednaki broj glasova, izbor se ponavlja između tih kandidata do punog broja članova Savjeta. 

Rezultati izbora za članove Savjeta i njihove zamjenike objavljuju se na internetskim 

stranicama 

Županije. 

 

IV. Način rada Savjeta 

 

Članak 12. 

 

Rad Savjeta organizira i njime rukovodi predsjednik Savjeta. U slučaju odsutnosti i 

spriječenosti predsjednika zamjenjuje njegov zamjenik. 

Predsjednik Savjeta organizira rad Savjeta, saziva sjednice i predlaže njihov dnevni red te 

predsjeda sjednicama i potpisuje donesene akte. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na 

koje su imenovani pod uvjetima utvrđenim Zakonom. 

Članak 13. 

 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Skupštine. 

Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika. Obavijest o konstituiranju Savjeta 

objavljuje se na internetskim stranicama Županije. 

 



Članak 14. 

 

Savjet održava sjednice prema potrebi, a najmanje jednom svaka tri mjeseca. 

Sjednicu Savjeta saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na prijedlog 

najmanje 1/3 članova Savjeta. 

Ako predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu kada je to obavezan učiniti, sjednicu će sazvati 

predsjednik Skupštine. 

 

Članak 15. 

 

Savjet može odlučivati o pitanjima iz svog djelokruga ako je sjednici nazočna većina članova 

Savjeta. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Savjeta. Iznimno od odredbe 

prethodnog stavka, Poslovnik o radu i godišnji program rada Savjeta donose se većinom 

glasova svih članova Savjeta. 

U radu Savjeta na njegovim sjednicama mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz 

pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima radi iznošenja mišljenja o pitanjima o 

kojima se raspravlja na sjednici, te predstavnici predlagatelja odnosno službi koje su 

pripremile materijale, kada se na dnevnom redu sjednice Savjeta nalazi razmatranje tih 

materijala. O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik. 

 

Članak 16. 

 

Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga Savjet može osnivati stručne 

timove kao privremena ili stalna radna tijela. 

 

Članak 17. 

 

Rad Savjeta bliže se uređuje Poslovnikom o njegovom radu. 

U slučaju potrebe, kada je riječ o pitanjima koja Poslovnikom Savjeta nisu uređena, u svom 

radu Savjet odgovarajuće primjenjuje i odredbe Poslovnika Skupštine Dubrovačko-

neretvanske županije i Odluke o radnim tijelima Skupštine Županije. 

 

V. Materijalni i drugi uvjeti rada Savjeta 

 

Članak 18. 

 

Financijska sredstva za rad Savjeta osiguravaju se Županijskim proračunom. 

Sredstva za rad Savjeta osigurava Skupština temeljem njegovog godišnjeg programa rada i 

pratećeg financijskog plana, koje prethodno treba odobriti. 

O svom radu i izvršenju programa rada te financijskog plana Savjet podnosi Skupštini 

godišnje izvješće. 

 

Izvješće iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Županije. 

 

Članak 19. 

 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, 

kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu. 

 

 

 

 



Članak 20. 

 

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel za poslove Župana i 

Županijske skupštine. 

Poslove iz stavka 1. obavlja tajnik Savjeta, kojega na prijedlog tajnika Županije imenuje 

Savjet iz reda zaposlenika stručnih službi Županije. 

 

VI. Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 21. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na 

jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 22. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije", broj 7/09 i 10/10, 2/15). 

 

 

Članak 23. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije 

 

 

    

KLASA: 023-01/21-01/11 

URBROJ: 2117/1- 

Dubrovnik,  _______________2021. godine 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Predsjednica Županijske  

                                                                                                               skupštine 

 

                                                                                                        Terezina Orlić 

 
 



                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje 

 

KLASA: 023-01/21-01/11 

URBROJ: 2117/1-12/1-21-02 

Dubrovnik,  15. listopada 2021. godine 

 

    Upravni odjel za poslove župana i 

  županijske skupštine 

 

  

Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta mladih  

                 Dubrovačko-neretvanske županije               

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 2., članka 6. stavak 1. i 2., članka 28. stavak 1. Zakona o 

savjetima mladih (Nar. nov., br. 41 /14.),   

 

STRUČNI NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje  

Dubrovačko-neretvanske županije  

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske 

županije 

 

S poštovanjem, 

 

                          v.d.pročelnice 

 

 

  Jelena Dadić Račić 

      

Dostaviti: 

1. Naslovu 

2. Pismohrana, ovdje 

 

Privitak: 

- Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske-

županije         

 

 

 

 

 

 

 

       

                

 



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

Dubrovačko-neretvanske županije", br. 7/09., 10/10. i 3/13.), Župan Dubrovačko-neretvanske 

županije donio je: 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta mladih  Dubrovačko-

neretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

  

 

KLASA:023-01/21-01/11 

URBROJ: 2117/1-01-21-03 

Dubrovnik, 15. listopada 2021. godine 

  

 

         Župan 

 

 

                             Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje, ovdje 

3. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


