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-ovdjePREDMET: Program rada i Financijski plan 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 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 i 22/20)
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: Josip Perkušić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Josip Perkušić
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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 i 22/20),
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na __ sjednici, održanoj _____________
2021., donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2021.

Članak 1.
Prihvaća se Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije za 2021.
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

Petroslav Sapunar, 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
2

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
SPLITSKODALMATINSKA
ŽUPANIJA
SAVJETMLADIH

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA
MLADIH SPLITSKO‐DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA
2021. 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 svoga djelokruga Savjet
mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i o
pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela Splitsko-dalmatinske
županije koji su od interesa za mlade. Savjet mladih također, u sklopu
svoga djelovanja, daje mišljenje i predlaže predstavničkom tijelu
Splitsko – dalmatinske županije raspravu i donošenje odgovarajućih
akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području
Splitsko-dalmatinske županije. Savjet mladih aktivno sudjeluje u
iniciranju, izradi i praćenju provedbe Županijskog programa djelovanja
za mlade, te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za
unapređenje položaja mladih. Kao jednu od najvažnijih djelatnosti,
Savjet mladih potiče međusobnu suradnju i razmjenu iskustava savjeta
mladih općina i gradova Splitsko- dalmatinske županije, županijskih
savjeta mladih u Republici Hrvatskoj i odgovarajućih tijela drugih
zemalja te vrši konzultacije s organizacijama mladih i za mlade o
temama bitnim za mlade..
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna
načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju
programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. Rad i
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djelovanje Savjeta mladih usmjeren je na ostvarenje ciljeva propisanih
ovim Programom rada i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
1. OSVRT
S obzirom na poseban karakter i vrijeme izrade, usvajanja, a kasnije i
predstavljanje ovog
Programa rada, stava smo da bi bilo potrebno
prije samih točaka nešto napisati o aktualnom trenutku u kojemu se
ovaj akt predlaže na usvajanje cijenjenim članovima Županijske
skupštine.
Izrada ovog Programa dolazi u vrijeme kada ističe mandat ovog saziva
Savjeta mladih (2018.-2021.) te smo mi kao aktualni saziv u
nezahvalnoj poziciji odlučivati i predodrediti Program rada za idući
saziv, stoga ćemo ovaj dokument sastaviti isključivo u obliku podloge
za nekakav budući rad drugih mladih ljudi, ali pak, dokument koji će
biti sačinjen na temelju trogodišnjeg iskustva djelovanja u Savjetu
mladih Splitsko- dalmatinske županije.

2. SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Prikupljanje mišljenja zainteresirane javnosti za položaj i stanje mladih,
udruga mladih i drugih srodnih tema u Splitsko- dalmatinskoj županiji,
u obliku ulaznih i izlaznih informacija, ključno je za uključivanje
mladih u procese donošenja odluka ili utjecanje na lokalne javne
politike.
Organiziranjem redovitih susreta s mladima iz lokalne zajednice,
komunikacijom s njima, poticanjem građanske participacije i
društvenog angažmana, stvara se ozračje koje osnažuje mlade i njihov
položaj u lokalnoj sredini.
Savjet mladih je otvoren za potencijalnu suradnju sa svim
organizacijama civilnog društva u županiji koji se bave mladima ili se u
nekim segmentima svog djelovanja susreću s pitanjima koji su od
interesa za mlade te nam je cilj održavanje sastanaka s udrugama
mladih radi dobivanja mišljenja u vezi s određenom problematikom
mladih u Županiji. Savjet će kao i do sada, i dalje inicirati razgovore s
predstavnicima civilnog sektora i jedinica lokalne samouprave u cilju
poboljšanja međusobnog dijaloga i postizanja optimalnih rješenja u
različitim segmentima života lokalne zajednice.
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3. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTAVA S LOKALNIM,
ŽUPANIJSKIM I SAVJETOM ZA MLADE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
U okviru programske aktivnosti, Savjet mladih će nastaviti suradnju sa
županijskim i gradskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj, ali
istovremeno upoznavanje s radom tijela s istim ili sličnim opsegom
rada u inozemstvu. Cilj je ovog oblika djelovanja unaprijediti program
Savjeta mladih po uzoru na dobru praksu i iskustva u radu s ostalim
savjetima na prostoru Republike Hrvatske.
Članovi savjeta mladih također sudjeluju na akademijama, edukacijama
i konferencijama koje mogu pomoći pri razmjeni dobrih iskustava iz
prakse koje možemo primijeniti u našem okruženju.
Savjet mladih potiče osnivanje lokalnih savjeta mladih u sredinama na
području Splitsko- dalmatinske županije u kojima to još nije ostvareno.
Kroz inicijativu Savjeta mladih ukazat će se na sve pozitivne posljedice
osnivanja savjeta mladih na njihovim područjima obzirom da smatramo
da mlade osobe najbolje znaju kakve su njihove potrebe u njihovom
gradu/ općini te će se na taj način olakšati rad predstavničkog tijela tog
grada/ općine po pitanju mladih.
Savjet mladih sustavno usmjerava svoje djelovanje na suradnju s
drugim županijskim savjetima mladih koji djeluju na području
Republike Hrvatske te će na zajedničkim sjednicama raspravljati o
zajedničkim problemima mladih i udruživati se sklapanjem sporazuma
o suradnji i prijateljstvu.
Kao posljednja, ali ne manje bitna tijela preko kojih županijski savjet
mladih može djelovati je Koordinacija županijskih savjeta mladih u
Republici Hrvatskoj i Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske.
Koordinacija županijskih savjeta mladih ima za cilj upravo promovirati
primjere dobre prakse i ostvariti dvosmjernu komunikaciju između
županijskih savjetodavnih tijela. Dok, Savjet za mlade Vlade RH je
novoosnovano tijelo koje bi trebalo biti kohezivni faktor svih savjeta
mladih u Republici Hrvatskoj te podloga za izmjene i dopune Zakona o
savjetima mladih prateći rad tih savjetodavnih tijela za mlade u praksi.

4. SURADNJA S TIJELIMA SPLITSKO- DALMATINSKE
ŽUPANIJE U POLITICI PREMA MLADIMA
Suradnja s tijelima Splitsko- dalmatinske županije proizlazi iz samog
djelokruga Savjeta mladih koji je predviđen predmetnim Zakonom.
Savjet mladih nastavit će kvalitetnu suradnju sa Županijskom
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skupštinom
(ŽS)
Splitsko-dalmatinske
županije,
njezinim
predsjednikom te sa upravnim odjelima Županije na čelu s Upravnim
odjelom Tajništva.
Prisustvujući osnivačkoj sjednici Županijskog partnerskog vijeća koje
se osniva za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenata
politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona o
regionalnom razvoju, ostvaren je iskorak u suradnji s tijelima Županije.
No, iako nam je zadovoljstvo i čast biti dio takva tijela koje modulira
razvojni program za područje naše Županije u idućem vremenskom
razdoblju te se veselimo idućim aktivnostima povodom izrade tog
dokumenta, smatramo da u budućem tijeku ove suradnje postoji
podosta prostora za daljnju konkretizaciju suradnje. (Više u točki 4.1.)
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 Splitskodalmatinske županije.

4.1 SUDJELOVANJE U RADU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ovaj dio je posebno izdvojen kako bi idućem sazivu Savjeta mladih
anticipirali prostor u kojemu bi njihov rad mogao biti još plodonosniji
te samim tim rezultirao još kvalitetnijim rezultatima. Nužno je da se
Savjet mladih i njihovi predstavnici uključe u rad odbora Županijske
skupštine koji su tematski povezani s mladima ili posredno svojim
odlukama utječu na živote mladih. No, uz uključivanje članova Savjeta
mladih, potrebna je i angažiranost članova Savjeta mladih u sustavnosti
pripreme i elaboriranja tema koje bi bile predmet rada odbora.
S tim segmentom, Savjet mladih bi dobio zaokruženu sliku svoga rada.
S jedne strane aktivistički dio manifestirajući u organizaciji raznih
aktivnosti, kohabitacijski dio priključujući se aktivnostima drugih
udruga mladih te udruga za mlade te posljednji predstavnički dio u
kojemu bi članovi Savjeta mladih još angažiranije djelovali u unutar
struktura Splitsko- dalmatinske županije te dali adekvatan doprinos
predviđen sadržajem i smislom članka 19. Zakona o savjetima mladih.

5. SUDJELOVANJE NA NACIONALNIM, REGIONALNIM I
MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA ZA MLADE
Sudjelovanje na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim
konferencijama za mlade je iznimno bitan dio djelovanja Savjeta
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mladih Splitsko- dalmatinske županije kojim razvijamo dijalog s našim
kolegama u državi i inozemstvu. U tom smislu, uspostavili smo kontakt
s velikim brojem udruga koje se bave problematikom mladih, savjetima
mladih ostalih županija i gradova te studentskim zborovima.
Kao i protekle godine, nastavljamo se odazivati i biti aktivni
participanti na konferencijama na kojima možemo čuti iskustva i
poteškoće izlagatelja, ali i rješenja problema s kojima bi se i mladi naše
županije mogli susresti. Navodeći teme koje su ključne za mlade u
suvremeno doba i uglavnom bivaju predmetom konferencija moramo se
dotaknuti poduzetništva mladih u ruralnim sredinama, euroskepticizam
i komunikacija politika Europske unije prema građanima mlađe dobi,
pitanja ostanka mladih u svojim sredinama u iskušenju života u većim i
razvijenijim sredinama te poticanje mladih osoba na preuzimanje
odgovornosti od rane dobi u društvu kako bi se razvili u aktivnog
građanina i bili sukreatori svoje budućnosti.

6. POPULARIZACIJA - PROMOCIJA ULOGE I DJELOVANJA
SAVJETA MLADIH SDŽ
6.1.

PROMOCIJA RADA U MEDIJIMA

Savjet mladih kao vrhovno savjetodavno tijelo za mlade regionalne
samouprave planira, u suradnji s nadležnim tijelima Splitskodalmatinske županije, nastaviti svoj rad prezentirati široj javnosti.
Poseban naglasak će se staviti na promociji članaka i obavijesti kojima
će se pozivati mlade da sudjeluju na edukativnim tribinama,
humanitarnim akcijama, te svim događajima koji će na bilo koji način
pomoći mladima da steknu nova iskustva koja će im biti od znatne
koristi u odabiru svog životnog puta, ali i onima kojima će mladi sebe
dodatno izgraditi kao osobe i dodati poseban oblik u stvaranju boljih i
kvalitetnijih međuljudskih odnosa.

6.2.

VOĐENJE STRANICA SAVJETA
DRUŠTVENIM MREŽAMA

MLADIH

NA

Savjet mladih Splitsko- dalmatinske županije svoje aktivnosti
predstavlja pratiteljima 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.
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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.
7. SUDJELOVANJE U KREIRANJU I PRAĆENJU PROVEDBE
LOKALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE
Člankom 19., stavkom 2., 1. alinejom Zakona o savjetima mladih je
predviđeno sudjelovanje Savjeta mladih u kreiranju i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade te je predviđeno da isti ili sličan
sadržaj bude postojan i u samome Programu rada za nadolazeću godinu.
No, prije praćenja potrebno je izvršiti korak prije i pristupiti izraditi
dokumenta regionalnog tipa koji bi sadržavao osnovne smjernice rada s
mladim osobama na nekom području.
U idućem razdoblju, po uzoru na Nacionalni program za mlade, bilo bi
potrebno donijeti Lokalni program za mlade te pri njegovoj izradi
uključiti što širi spektar ljudi koji se bavi mladima. Nastavno na
njegovo donošenje, nužno je oformiti tijelo koje bi bilo ili pri
savjetodavnom tijelu mladih u našoj Županiji ili se radilo upravo o
Savjetu mladih koji bi bio zadužen za praćenje provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade u referentnom razdoblju.

Predsjednik Savjeta mladih
Splitsko- dalmatinske županije
_________________________
Josip Perkušić, mag. iur.
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FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH SPLITSKO‐
DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

PRIHODI / PRIMICI
Splitsko‐dalmatinska županija

102.000,00 kn

Ukupno:

102.000,00 kn

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

Savjet mladih Splitsko‐dalmatinske županije

102.000,00 kn

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00 kn

Rashodi za usluge

35.000,00 kn

Naknada troškova osobama izvan radnog
odnosa

50.000,00 kn

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00 kn

Predsjednik Savjeta mladih
Splitsko‐dalmatinske županije

Josip Perkušić

