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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:025-01/22-0004/0001
URBROJ:2181/1-01-22-1
Split, 31. siječnja 2022.
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Mati Šimundiću
- ovdjePREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za
2021., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09, 2/13 i 42/20) u privitku Vam
dostavljamo Izvješće navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14), članak 19. stavak 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/14) i članak 28. Statuta Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i
21/21).
NOSITELJ IZRADE: Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije i Upravni odjel za poslove
Županijske skupštine i pravna pitanja
PREDLAGATELJ: Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije
DONOSITELJ: Županijska skupština
IZVJESTITELJ: Ivan Jagnjić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Ivan Jagnjić

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14), članka 19. stavak 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/14) i članka 28. Statuta Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i
21/21), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___ sjednici, održanoj
____________ 2022., donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
Članak 2.
Izvješće „iz članka 1. ovoga Zaključka“ sastavni je dio Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mate Šimundić, prof.
DOSTAVITI:
1. Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i
pravna pitanja, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SAVJET MLADIH
Domovinskog rata 2
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IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU
UVOD:
Pravni okvir: Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije.
Sukladno čl.10. Zakona o Savjetima mladih, Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije za
2021. godinu podnosi Izvješće koje se sastoji od sljedećih aktivnosti:
1. Izvanredne okolnosti rada Savjeta mladih u 2021.godini
S obzirom na svima dobro znane “nove normalne” okolnosti uzrokovane COVID-19
pandemijom, kao i prestanak mandata prethodnog saziva Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije na polovici prošle godine (u lipnju), izvješće o radu podnosim kao
novoizabrani predsjednik Savjeta mladih koji je bio član prethodnog saziva. Zbog
izvanrednih okolnosti pri konstituiranju Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, novi
saziv je izabran s kašnjenjem od pola godine, stoga je druga polovica 2021.godine
odrađena u svojstvu “tehničkog” Savjeta mladih. Druga, ali ne i manje bitna izvanredna
okolnost je pandemija zbog koje su fizički susreti i aktivnosti reducirani u najvećoj
mogućoj mjeri te se većina događaja kojima je ovo savjetodavno tijelo bilo zaokupirano
u posljednjih 12 mjeseci odvijala virtualno u koraku s realnošću u kojoj se nalazimo. O
kojim aktivnostima se radi, napisat ćemo nešto više u nadolazećim točkama.
2. Aktivnosti u kojima je sudjelovao Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije
A) Sudjelovanje na 13. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike
Hrvatske

U domaćinstvu Savjeta mladih Brodsko- posavske županije sudjelovali smo na 13. sjednici
Koordinacije županijskih savjeta mladih koja se održala u Slabonskom Brodu. Nakon uvodnih
pozdrava vodstva domaćinskog savjeta mladih i čelnika županije, radni dio dvodnevne sjednice
protekao je u duhu komparativne evaluacije programa i aktivnosti za mlade u županijama te je
svaki predstavnik izlagao u ime svoje županije. Kada je riječ u našoj županiji, naglasak je
stavljen na program Tu je tvoj dom koji je polučio odlične rezultate te je od predstavnika ostalih
županija prepoznat kao primjer dobre prakse.
Zatim je održan okrugli stol o programima za mlade poljoprivrednike kojim je moderirao glavni
tajnik koordinacije, a potom je izabrano novo tehničko vodstvo koordinacije zbog isteka
mandata aktualnog.
B) Sastanak radne skupine za mlade Vijeća Europske Unije
Na online sastanku u okviru portugalskog predsjedanja Europskom Unijom, naš
predstavnik imao je izlaganje pred Vijećem Europske Unije o hrvatskom Zakonu o
savjetima mladih te primjerima dobre prakse u našoj županiji. Sastanku su nazočili
predstavnici svih članica Europske Unije, a potom smo sudjelovali u raspravi o
mogućnostima za mlade koje proizlaze iz fondova EU te nužnošću dizanja svijesti o
istima. Zaključeno je da na razini svih država članica postoji određeni proctor za
napredak te boljom uključenošću mladih u procese aplikacije na sredstva EU.
C) Panel “Obitelj i nove tehnologije” povodom Međunarodnog dana obitelji
U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, naš predstavnik je sudjelovao
na spomenutom panelu i održao predavanje. Cilj panela je bio da predavači u skladu sa svojim
profesijama i afinitetima pruže njihovu perspektivu osnaživanja uloge obitelji odupirući se
suvremenim izazovima. Naglasak je stavljen na podršku obitelji na svim razinama i
ohrabrivanje mladih da osnuju obitelji.
D) Konstituirajuća sjednica Savjeta za mlade Vlade RH
Naš predstavnik izabran je kao član krovnog tijela za mlade u RH – Savjet za mlade RH
te je na taj način i naš županijski savjet dobio na težini kao i priliku za iskorištavanjem
novih mogućnosti i implementacijom programa na državnoj razini što će u konačnici
rezultirati boljom informiranošću i prisutnošću na svim razinama, kako bi se položaj
mladih u našoj županiji popravio.
E) Konferencija o budućnosti Europske Unije
U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade održana je konferencija na
kojoj je naš predstavnik bio jedan od izlagača, a za cilj je imala izradu okvirne strategije o
upućivanju i izvještavanju subjekata koji se bave položajem mladih (udruga, savjeta mladih i
sl.) o dokumentima za mlade koji se usvajaju na globalnoj i europskoj razini.

Izlagači su se usuglasili da je potrebno provesti „agresivniju“ kampanju koja će doprinijeti
vidljivosti programa EU za mlade kako bi udruge i savjeti mladih kao posrednici mogli
svrshishodnije ispunjavati namjenu zbog koje postoje, a to je informiranje i posredovanje
između mladih ljudi i državnih tijela.
F) Sudjelovanje u panelu “Mladi o klimatskim promjenama”
U organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja održan je panel koji je za
cilj imao uključivanje savjeta mladih i udruga za mlade kao support aktivnostima i
programima ministarstva u osvješćivanju društva o klimatskim promjenama.
Dogovorena je suradnja u organizaciji edukativnih radionica i akcija čišćenja na
područjima gradova i županija te uključivanje predstavnika mladih u radne skupine za
izradu planova borbe protiv klimatskih promjena.
G) Izrada teksta za provedbu nadolazećih projekata u suradnji s mladim delegatom
UN-a
Zajedno s mladim delegatom Hrvatske u UN-u, provest ćemo nekolicinu globalnih projekata
na području naše županije o temama koje su predmet interesa mlade populacije. Fokus je na
zdravom životu, ekologiji, obrazovanju i uključenošću u demokratske procese.
3. Suradnja s tijelima područne samouprave u politici za mlade
A) Sastanci s predstavnikom izvršne i predstavničke vlasti
Suradnja s tijelima Splitsko-dalmatinske županije proizlazi iz samog djelokruga Savjeta mladih
koji je predviđen predmetnim Zakonom. Savjet mladih nastavio je kvalitetnu suradnju sa
Županijskom skupštinom (ŽS) Splitsko-dalmatinske županije, njezinim predsjednikom, sa
upravnim odjelima Županije na čelu s Upravnim odjelom Tajništva te Županom. Važno je za
istaknuti suradnju s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova s kojim već nekoliko godina
imamo dobru suradnju i zajedno sudjelujemo na različitim aktivnostima.
Nastavili smo i suradnju s Partnerskim vijećem Splitsko- dalmatinske županije o temama
značajnima za mlade.
Suradnja s navedenim tijelima je dvosmjerna, ažurna i svakodnevna te od velikog je značaja za
ostvarenje našeg zajedničkog cilja, a to je poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih na
području Splitsko- dalmatinske županije.

4. Sjednice i tehničko vođenje Savjeta mladih
A) Sjednice uživo, u online i elektronskom obliku
Sjednice Savjeta mladih Splitsko- dalmatinske županije su glavni vid rada i komunikacije
članova Savjeta mladih. Stoga je jako bitno, kontinuirano održavati radnu atmosferu i baviti se
relevantnim i aktualnim temama kako bismo zadržali kvalitetan ritam rada.
No, obzirom na javnozdravstvenu situaciju, i Savjet mladih je svoj rad trebao prilagoditi svoj
rad. Stoga se sjednice i aktivnosti rjeđe održavaju uživo, a više u virtualnom, a u ponekad i u
elektronskom obliku. Ovakav oblik rada će zasigurno biti adekvatna opcija do trenutka kada se
sjednice i ostale aktivnosti ponovno ne budu mogle uobičajeno održavati.

Predsjednik Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije
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