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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
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PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Mati Šimundiću, prof.
-ovdje-

PREDMET: Program rada i Financijski plan Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2022. 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 Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske
skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 19. i 20. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14), članak 19. stavak 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 9/14) i članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske 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
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Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14),
članka 19. stavak 1. 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 Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2022.

Članak 1.
Prihvaća se Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije za 2022.
Članak 2.
Program rada i Financijski plan „iz članka 1. ovoga Zaključka“ njegov su sastavni dio.
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
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O b r a z l o ž e nj e
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih utvrđen je djelokrug rada savjeta mladih, te je, između
ostalog, u stavku 6., propisano da savjet mladih „predlaže i daje na odobravanje predstavničkom
tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen
financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih“.
Program rada Savjeta mladih donosi se za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih
članova Savjeta mladih.
Slijedom navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini usvajanje akata kao u tekstu.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
SAVJET MLADIH

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
SAVJETA MLADIH SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

UVOD

Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih) je savjetodavno tijelo skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(u daljnjem tekstu: Skupština). U okviru uloge koju nam je namijenio
Zakon o savjetima mladih, Savjet mladih se bavi problematikom mladih
na području Splitsko-dalmatinske županije i pitanjima iz djelokruga rada
predstavničkog tijela Splitsko-dalmatinske županije koji su od interesa
za mlade. Osim toga, Savjet mladih ovlašten je za konzultativno i
proaktivno djelovanje prema predstavničkom tijelu Splitsko-dalmatinske
županije u vidu iznošenja prijedloga, mišljenja kao i amandmana te
poticanje rasprave o pitanjima koje smatra krucijalnim za poboljšanje
položaja mladih u našoj županiji. U tom smislu, ključno je zalaganje za
usvajanje akata, programa i aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije koji
će značiti iskorak za populaciju koju Savjet mladih predstavlja. Na razini
županije to je zasigurno Županijski program djelovanja za mlade, dok je
na državnoj razini sudjelovanje u izradi učinkovitijeg Zakona o savjetima
mladih.
U suradnji s upravom županije potrebno je pokrenuti inicijativu za
osnivanjem savjeta mladih u svim gradovima i općinama naše županije
gdje savjeti još ne postoje.
Kako bismo bili kvalitetno informirani i umreženi, nužno je njegovati
suradnju s kolegama iz ostalih županijskih savjeta mladih, biti aktivan
sudionik u radu Koordinacije županijskih savjeta mladih kao i partner
Savjetu za mlade Vlade RH. Pri tome ne treba zanemariti ni aktivnosti za
mlade na europskoj i globalnoj razini.
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela
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djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske
i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. Rad i djelovanje
Savjeta mladih usmjeren je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim
Programom rada i moraju biti u suglasju s njegovim sadržajem.
1. OSVRT
S obzirom na nepredvidivost i promjenjivost epidemiološke situacije u našoj
županiji, ali i šire, Program rada raspravljen je, isplaniran te napisan u
hipotetički uobičajenim uvjetima rada te se unaprijed ograđujemo ukoliko zbog
objektivnih okolnosti budemo spriječeni u realizaciji nekog od njegovih
sastavnica.
2. SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA,
UDRUGAMA MLADIH I STUDENTSKIM UDRUGAMA
Kontinuiran dijalog i otvorenost prema svim organizacijama i udrugama
zainteresiranim za djelokrug rada Savjeta mladih od ključne je važnosti za
uspostavljanje sustavnog rada, privlačenje mladih ljudi u isti te na koncu
širenje broja pojedinaca koji se bave spomenutom problematikom te aktivno
sudjeluju u izradi i provedbi politika za mlade u Splitsko- dalmatinskoj
županiji.
Najbolji način za to je organizacija tematskih okruglih stolova, tribina i
susreta s relevantnim sudionicima i atraktivnim temama.
Takav pristup polučit će rezultat u smislu informiranosti mladih osoba,
aktualiziranju problema koji ih muče te iznalaženjem adekvatnih rješenja. U
tom procesu Savjet mladih treba biti spona između civilnog društva i
županijske vlasti kao i alat za postizanje vidljivosti određenih tema.
3.SUDJELOVANJE U RADNIM SKUPINAMA ZA IZRADU NOVOG
ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH
U skladu sa profesionalnim zvanjima i afinitetima članova i zamjenika članova
Savjeta mladih, aktivno ćemo se uključiti u aktivnosti radnih skupina za izradu
novog Zakona o savjetima mladih kako bismo zakonodavni okvir prilagodili
aktualnim potrebama mladih u RH te optimizirali rad Savjeta mladih.
U tom smislu, otvorit ćemo vrata za sve prijedloge s “terena” od strane
civilnog društva kako bismo maksimalno iskoristili prednosti supsidijarnog
načina djelovanja u društvu.
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4. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTAVA S LOKALNIM I
ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH I SAVJETOM ZA
MLADE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U 2022. godini planiramo sa razine Splitsko- dalmatinske županije uputiti
inicijativu svim gradovima i općinama na području županije koji još nemaju
osnovane Savjete mladih. Tu vidimo proctor za jasne iskorake.
Također, cilj nam je nastaviti već dobro uhodanu suradnju sa Koordinacijom
županijskih savjeta mladih na čijim sjednicama crpimo vrijedna iskustva kolega
iz drugih županija te stječemo znanja u vidu predlaganja adekvatnih rješenja za
poboljšanje statusa mladih u jedinicama regionalne samouprave.
Ključno je intenzivirati aktivnosti članova Savjeta mladih u radu Savjeta za
mlade Vlade RH jer je potrebna vertikala u radu svih tijela u RH za postizanje
zajedničkog nam cilja.
Naravno, članstvo Hrvatske u EU nudi nam nove perspektive, stoga ćemo biti
jednako orijentirani i na rad tijela EU koji se bave problematikom mladih.
Nužno je uskladiti mogućnosti svih razina, od općine do EU jer ćemo na taj
način uvezati mogućnosti i programe koji mladima stoje na raspolaganju te
postići željene efekte.
5. SURADNJA S TIJELIMA SPLITSKO- DALMATINSKE
ŽUPANIJE U POLITICI PREMA MLADIMA
Savjet mladih po samom zakonskom djelokrugu Savjeta prirodno je usmjeren
na suradnju s tijelima županije. U tom smislu, nastavit ćemo konstruktivnu
komunikaciju sa Županijskom skupštinom (ŽS) Splitsko-dalmatinske županije
na čelu s predsjednikom te s upravnim odjelima Županije na čelu s Upravnim
odjelom Tajništva, koji je najbitniji za redovno funkcioniranje Savjeta mladih.
Jednako važno je i sudjelovanje u radu Županijskog partnerskog vijeća koje je
osnovano za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenata
politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona o regionalnom
razvoju.
Komunikacija s navedenim tijelima je dvosmjerna, ažurna i redovita i kao takva
od velikog je značaja za ostvarenje našeg zajedničkog cilja, a to je poboljšanje
uvjeta i kvalitete života mladih na području Splitsko- dalmatinske županije.
5.1 SUDJELOVANJE U RADU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
U ovom segmentu rada postoji prostor za napretkom doprinosa članova Savjeta
mladih. U prvom redu, potrebno je pratiti predložene dnevne redove prije
održavanja svake sjednice Skupštine Splitsko- dalmatinske županije te po
mogućnosti aktivno sudjelovati na istoj ako procijenimo da je neka točka važna
za mlade. Također, ususret izglasavanja Proračuna Splitsko- dalmatinske
županije poželjno je analizirati prijedlog istoga te po potrebi predložiti
odgovarajuće amandmane koji će na kvalitetan način artikulirati potrebe mladih
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u Splitsko- dalmatinskoj županiji.
Potom je važno uključenje članova Savjeta mladih u odbore Skupštine koji su
tematski vezani za populaciju mladih kroz primjerenu pripremu i konstruktivne
prijedloge na sjednicama odbora.
Što se tiče praćenja i evaluiranja našega rada, cilj nam je u zakonskim rokovima
Skupštini prezentirati Programe rada za pojedinu godinu te izložiti godišnja
izvješća.
6. SUDJELOVANJE NA REGIONALNIM, NACIONALNIM I
MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA ZA MLADE
Sudjelovanje na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama
za mlade je jako važan dio djelovanja Savjeta mladih Splitsko- dalmatinske
županije kroz koji ćemo se povezati s kolegama u državi i inozemstvu i dobiti
priliku za razmjenu primjera dobre prakse. U tom smislu, uspostavljen je dijalog
s velikim brojem udruga koje se bave problematikom mladih, savjetima mladih
ostalih županija i gradova te studentskim zborovima.
Kao i do sad, bit ćemo aktivni participanti na konferencijama koje su od
rezidualnog značaja za napredak rada Savjeta mladih. To znači da smo dužni
konstantno pratiti i komunicirati potrebe mladih s područja naše županije te
izlagati iste na spomenutim konferencijama i eventovima kako bismo od
kvalificiranih govornika dobili širu sliku uz prijedloge i sugestije mogućih
rješenja.

7. POPULARIZACIJA - PROMOCIJA ULOGE I DJELOVANJA
SAVJETA MLADIH SDŽ
a. PROMOCIJA RADA U MEDIJIMA
Savjet mladih kao krovno savjetodavno tijelo za mlade naše županije
planira u svrhu podizanja svijesti o problemima mladih i privlačenjem
mladih za sudjelovanjem u našim aktivnostima planira na primjeren
način komunicirati svoj rad kroz medijske platforme te na taj način
doprijeti do većeg broja ljudi.
U suradnji s nadležnim tijelima Splitsko- dalmatinske županije, naglasak
ćemo staviti na promociju članaka i obavijesti kojima će se pozivati
mlade da sudjeluju na edukativnim tribinama, humanitarnim akcijama,
te ostalim aktivnostima koje planiramo realizirati, a mladima bi mogle
biti korisne i zanimljive. Također, odazvat ćemo se na radijske i
televizijske emisije koje budu podrazumijevale komuniciranje tema
Savjeta mladih.
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b. VOĐENJE STRANICA SAVJETA MLADIH NA DRUŠTVENIM
MREŽAMA
Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije svoje aktivnosti predstavlja
zainteresiranoj javnosti na društvenim mrežama “Facebook” i “Instagram”.
Prateći trendove popularnosti društvenih mreža i svjesni činjenice da su
društvene mreže glavni oblik komunikacije naše generacije, posebice za vrijeme
pandemije COVID-19, a i kao način za informiranje javnosti, dodatne napore
ulažemo u razvijanje profila.
Uz pomoć izrade vizuala u specijaliziranim programima, Savjet mladih će
nastojati pridobiti što veću pažnju svih sudionika društva te na kreativan način
prikazati svoje planove, aktivnosti i rezultate svog rada.
8.DECENTRALIZACIJA RADA SAVJETA MLADIH I TEHNIČKA
REORGAZNIZACIJA SAVJETA MLADIH
S ciljem otvaranja Savjeta mladih prema što većem broju mladih ljudi,
smatramo bitnim povremeno izmjestiti održavanje sjednica iz zgrada županije
kako bismo dobili na vidljivosti i poslali poruku uključivost. Na taj način želimo
potaknuti sve jedinice lokalne samouprave da daju na važnosti svojim Savjetima
mladih i angažiranije pristupe rješavanju problematike mladih. Osim toga, cilj
nam je promijeniti Poslovnik o radu Savjeta mladih u smislu dodavanja funkcije
tajnika Savjeta mladih kako bismo povećali učinkovitost rada i organizacijski
rasteretili članove Savjeta mladih koji bi se mogli više posvetiti radu u
određenim područjima koja nam Zakon o savjetima mladih dodjeljuje.

Predsjednik Savjeta mladih
Splitsko- dalmatinske županije

_________________________
Ivan Jagnjić
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FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH SPLITSKO‐
DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

PRIHODI / PRIMICI

100.000,00 kn

Splitsko‐dalmatinska županija

100.000,00 kn

Ukupno:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA

Savjet mladih Splitsko‐dalmatinske županije

PLANIRANO

100.000,00 kn

2.000,00 kn

Rashodi za materijal i energiju

35.000,00 kn

Rashodi za usluge

48.000,00 kn
Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000,00 kn

PREDSJEDNIK
SAVJETA MLADIH
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

_____________________
Ivan Jagnjić
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