
                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 030-02/11-01/42 
URBROJ: 2181/1-0-4-11-01 
Split,  9. veljače  2011.  
 
 
 
     PREDSJEDNIKU      
                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
       gosp. Petroslavu Sapunaru 
       - o v d j e - 
 
 
PREDMET: Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i  
                       Financijskog plana Županijskog savjeta mladih     

 
 

 Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09), u privitku Vam dostavljamo 
Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.. 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 16. i 17. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
23/07) članka 20.  Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i članka 8. Odluke o osnivanju Županijskog 
savjeta mladih („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/07) 
 
STRUČNA IZRADA: Savjet mladih SDŽ, 
 
PREDLAGATELJ:     Savjet mladih SDŽ, 
 
DONOSITELJ:            Županijska skupština, 
 
IZVJESTITELJ:         Stipe Čogelja, predsjednik Savjeta mladih SDŽ 
 
 
  S poštovanjem, 
 
           PREDSJEDNIK                                                   
                                                                                 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH  
 
 
                                                                                             Stipe Čogelja, v.r. 
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Na temelju članka 16. i 17. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), 
članka 8. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije“,  20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske 
županije na   . sjednici, održanoj              ., donijela je  
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
                                    o odobravanju  Programa rada i Financijskog plana 
                                           Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu 

 
I. 

 
Odobrava se Program rada i Financijski plan za 2011. Županijskog savjeta mladih koji 

je usvojen na sjednici Savjeta  13. prosinca 2010. 
 

II. 
 

Program rada i Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka njegov su sastavni dio.  
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.  
 
 
KLASA: 021-04/11-02/ 
URBROJ: 2181/1-01-11-01 
Split,  
                                                                                                   
                                                                                                   PREDSJEDNIK  
                       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
       
                                                                                            Petroslav Sapunar, prof. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1. Županijski savjet mladih 
2. Tajništvo, ovdje 
3. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 
4. Službeni glasnik, ovdje 
5. Pismohrana, ovdje 
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     OBRAZLOŽENJE: 
 

Temeljem članka 16. i 17. Zakona o savjetu mladih, kao i članka 8. Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije“, broj 9/07) Savjet mladih u obvezi je za svaku kalendarsku godinu 
donositi svoj Program rada kao i Financijski plan, te ih dostaviti Županijskog skupštini na 
odobrenje. 
 

Na svojoj sjednici od 13. prosinca 2010. godine Savjet mladih usvojio je navedene 
dokumente, te ih predlaže kao u aktu. 
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 Na temelju članaka 16. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i 
članka 8. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije 
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 09/07), Savjet mladih Splitsko-
dalmatinske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine donio je: 
 

PROGRAM RADA 
SAVJETA MLADIH SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE 

ZA 2011. 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 djelovanje Savjeta mladih usmjeren je na ostvarenje ciljeva 
propisanih ovim Programom rada i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. 
 
 
Programske aktivnosti (općenito): 
 
Obrazovanje mladih 
 

Savjet mladih će se zalagati za obvezatno srednjoškolsko obrazovanje, te povećanje 
broja visoko obrazovanih mladih ljudi, uz to zalažući se za ideju da svi imaju pravo na visoko 
obrazovanje bez obzira na svoj socijalni status. Sukladno tome je potrebno potaknuti pojačano 
stipendiranje iz Županijskog proračuna za sve vidove visokog obrazovanja te pozvati i 
potaknuti poslovni sektor na stipendiranje istih, pošto je i njima u interesu jačanje ljudskih 
resursa. Kreditiranje onih koji nemaju dovoljno financijskih sredstava za ulaganje u svoj 
razvoj, bilo za stjecanje visokog obrazovanja, znanstvenih titula, neformalnih znanja, 
prekvalifikacije, još je jedan vid pomoći mladim ljudima, budućim nositeljima razvoja 
Hrvatske. 
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Suradnja Savjeta mladih sa Sveučilištem u Splitu i Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu 
povodom pitanja obrazovanja i razvoja Republike Hrvatske je neophodna i podrazumijeva se. 
 
Zapošljavanje mladih 
 

Savjet mladih će svojim idejama i potporom idejama drugih organizacija, vladinih i 
nevladinih, nastojati pomoći mladom poduzetniku, inovatoru i drugim talentiranim mladim 
osobama. Za sve, a posebice za mlade poduzetnike, je najteži početak. Savjet mladih će se 
zalagati za rješenja ovog problema na način da se osiguraju adekvatne infrastrukturne i 
materijalne potpore i organiziraju tijela koja će svojim stručnim savjetima pomoći mladim 
poduzetnicima početnicima (poduzetnički inkubatori). Suradnja i sudjelovanje na projektima 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po pitanjima deficitarnih zanimanja, mogućnosti 
prekvalifikacije, informiranja i savjetovanja mladih ljudi putem stručnih službi iste, još je jedan 
vid djelovanja Savjeta mladih. Savjet mladih zalagati će se za primanje vježbenika u sve 
državne institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i poduzeća kojima su one osnivač 
kako bi mladi stekli prijeko potrebno radno iskustvo i time postali konkurentni na tržištu rada. 

 
Suradnja sa udrugama i aktivizam mladih 

             
Suradnja sa udrugama i poticanje aktivizma mladih je jedno od najvažnijih pitanja 

kojima se bavi Savjet mladih. Sve kulturne, športske, obrazovne i druge aktivnosti mladih i 
njihov uspjeh, neposredno zavise od osiguranja adekvatnih prostorija i uvjeta rada udrugama 
mladih i medijskom pokrivanju istih. Savjet mladih će svojim zalaganjem i suradnjom sa 
nadležnim tijelima nastojati osigurati barem minimalne potrebe udruga, a osiguranje kojih je 
prijeko potrebno i za aktiviranje većeg broja mladih ljudi diljem Županije. Svi projekti i 
programi udruga mladih koji vode poboljšanju bilo kojeg dijela života mladih ljudi bit će 
podržani, naravno u skladu s mogućnostima Savjeta mladih. Jedna od bitnih pretpostavki 
aktivizma mladih ljudi, a koju će Savjet mladih poticati, je razvoj volonterskog djelovanja 
mladih. Volonterstvom, osim što pomažu drugima, mladi stječu neophodno iskustvo i znanja te 
preporuke za budući posao. 
  
Savjetodavna tijela za mlade 
 

Ovisnosti, spolni odgoj, osnivanje obitelji, Domovinski rat, svim tim i mnogim drugim 
problemima i pitanjima bi se trebala, uz suradnju s ostalim udrugama i institucijama, baviti 
posebno formirana stručna tijela koja bi sustavno educirala srednjoškolce, studente i druge 
zainteresirane mlade, a za čija će se osnivanja zalagati Savjet mladih. 
 
Sport i zdravlje mladih 
 

Savjet mladih će se zalagati za osiguranje infrastrukturnih i materijalnih uvjeta za 
razvijanje sportskog duha i zdravog načina života kod mladih. Posebna pažnja biti će 
posvećena klubovima i sportovima koji nemaju preveliku financijsku potporu od strane 
nadležnih lokalnih i državnih tijela. 
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Aktualni problemi 
 

Savjet mladih će se svojim idejama i potporom zalagati i za sva ostala pitanja i potrebe 
mladih ljudi koja nisu navedena u programskim aktivnostima, a koja će u određenom vremenu 
biti aktualna i akutna. 
 
 
Provedba programskih aktivnosti 
 

Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije u svom drugom sazivu će održati 
kontinuitet te će nastaviti raditi na temeljima koje je uspostavio prvi saziv Savjeta mladih 
prethodnim Financijskim planovima i Programima rada. 

 
Kroz 2011. godinu Savjet mladih će nastaviti s donošenjem zaključaka koji proizlaze iz 

Programa djelovanja za mlade koji je prvi saziv Savjeta mladih donio krajem 2009. godine. 
Iste zaključke će Savjet mladih nastojati što bolje prezentirati Županu, Skupštini i javnosti 
kako bi ostvarili što više mjera za koje smatramo da su bitne i ostvarive kroz proračun 
Splitsko-dalmatinske županije. Savjet mladih će se dopisima i pozivanjem na sjednice izravno 
obraćati pojedinim upravnim odjelima Splitsko-dalmatinske županije, a što će operativno 
poboljšati izvršenje zaključaka. 

 
Od Savjeta mladih inicirane i započete aktivnost poput Eurodysee projekta, 

uspostavljanje suradnje s Hrvatskom školskom zakladom na području stipendiranja učenika i 
studenata, suradnja sa županovim savjetnikom za studentska pitanja i sl. predstavljaju 
ostvarenje dijela Programa djelovanja za mlade i aktivnosti na kojima će Savjet mladih 
inzistirati i u 2011. godini. 

 
Suradnja Savjeta mladih sa udrugama mladih i za mlade te daljnje osvješćivanje 

javnosti o potrebi osnivanja savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave osnovne su i 
kontinuirane djelatnosti Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. Također, Savjet mladih 
će sudjelovati na skupovima i organizirati skupove kojima je cilj promjena Zakona o savjetima 
mladih koji se kroz našu praksu, a i praksu drugih savjeta mladih u Hrvatskoj, pokazao kao 
manjkav i neučinkovit. 
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Kvartal/
2011 

Opis aktivnosti Sudionici Iznos 

1 2  3 4 

 Radni sastanak na temu ostvarenja 
Zaključka Savjeta mladih o 
sufinanciranju najamnine i prvog 
zaposlenja osobama koje su bile 
štićenici domova za djecu bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi i stanju u 
Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa 
smetnjama u razvoju. 

1) Upravni odjel za zdravstvo i 
socijalnu skrb,                          
2) Dječji dom "Maestral",              
3) Poliklinika za rehabilitaciju osoba 
sa smetnjama u razvoju,    
4) Pravobraniteljica za djecu 
Splitsko-dalmatinske županije,      
5) Udruga "Kadena",                    
6) Udruga za inkluziju "Lastavica". 

 

 
 
 
 
1/2011 

Koordinacija članova školskih odbora 
srednjih škola s područja Splitsko-
dalmatinske županije sa sljedećim 
sadržajem: osnivanje i djelovanje 
učeničkih vijeća, ustupanje školskih 
prostora za rad udrugama mladih i za 
mlade, a posebno onima koje se bave 
organiziranjem slobodnog vremena 
mladih i organiziranje školskih i 
izvanškolskih aktivnosti i djelatnosti te 
poticanje volonterizma.  

1) Upravni odjel za obrazovanje, 
kulturu i šport,                                
2) Kolektiv ravnatelja srednjih škola 
Splitsko-dalmatinske županije,       
3) Učeničko vijeće Splitsko-
dalmatinske županije,                    
4) Udruženje školskih pedagoga 
Splitsko-dalmatinske županije,       
5) Udruge koje se bave promocijom 
volonterizma i organiziranjem 
slobodnog vremena mladih. 

 
 
 
 
 

2.000,00 kn 

 Zajednička sjednica Savjeta mladih 
grada Splita i Splitsko-dalmatinske 
županije i predstavljanje zaključka o 
potrebi primanja mladih ljudi na stručno 
osposobljavanje u sve odjele grada 
Splita i Splitsko-dalmatinske županije i 
u ustanove, tvrtke i ostala tijela kojima 
je grad Split i/ili Splitsko-dalmatinska 
županija osnivač. 

1) Savjet mladih grada Splita,         
2) Ured Župana,                             
3) Ured gradonačelnika. 

 

 Koordinacija savjeta mladih s područja 
Splitsko-dalmatinske županije na teme: 
osnivanje, djelovanje i problemi 
prilikom osnivanja i djelovanja savjeta 
mladih u općinama i gradovima 
Splitsko-dalmatinske županije, 
sufinanciranje troškova prijevoza 
redovitim studentima sa područja 
Splitsko-dalmatinske županije. 

1) savjeti mladih općina i gradova 
Splitsko-dalmatinske županije. 

 
 
 

4.000,00 kn 

 
 
 
2/2011 

Okrugli stol na temu programa poticaja 
poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji. Rezultati (katalog korisnika 
spomenutih programa), problemi u 
provedbi i eventualna rješenja te 
potreba pokretanja poduzetničkih 
inkubatora na području Splitsko-
dalmatinske županije. 

1) Upravni odjel za gospodarstvo, 
razvitak, obnovu i EU integracije,    
2) CEPOS,                                    
3) Hrvatska gospodarska komora. 

 
 
 

4.000,00 kn 

 Projekt osnivanja Ureda za praksu pri 
Sveučilištu u Splitu. 

1) Sveučilište u Splitu,                    
2) Upravni odjel za obrazovanje, 
kulturu i šport,                                
3) savjetnik Župana za studentska 
pitanja g. Vide Popović,                  
4) Studentski zbor Sveučilišta u 
Splitu,                                           
5) Savjet mladih grada Splita 

 
 
 
 

10.000,00 kn 
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 Konferencija savjeta mladih Republike 
Hrvatske na temu izmjena i dopuna 
Zakona o savjetima mladih. 

1) Savjet mladih grada Splita,         
2) Savjet mladih grada Solina,         
3) savjet mladih grada Sinja,           
4) Savjet mladih grada Supetra,      
5) Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa. 

 
 

11.000,00 kn 

 
3/2011 

Poziv udrugama mladih i za mlade na 
suradnju u 2012. godini. i promicanje 
potrebe osnivanja savjeta mladih u 
jedinicama lokalne samouprave. 

1) Tajništvo  
2.000,00 kn 

 Career day je manifestacija čiji je 
smisao povezivanje studenata s 
njihovim potencijalnim poslodavcima, 
kao i poslodavaca sa studentima, pri 
čemu organizacije – sudionici, partneri i 
pokrovitelji Career daya mogu iskazati 
svoje potrebe za određenim kadrom. 

1) AISEC Split,                               
2) Splitsko-dalmatinska županija, 
Župan. 

 
 
 

9.000,00 kn 

  
UKUPNO TROŠKOVI 

  
42.000,00 kn

 
  
 
Financiranje programskih aktivnosti (vezano uz Financijski plan) 
 
 Financiranje programskih aktivnosti će se provesti u skladu s proračunskim stavkama 
Financijskog plana koje olakšavaju provedbu i financiranje samih projekata. 
 
 
                                                                                                                Stipe Čogelja                                         

          

        _______________________ 
                                                                                                                       Predsjednik Savjeta mladih SDŽ 

Split, 13. prosinca 2010.  
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