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LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
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Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), Županijski savjet 
mladih Ličko-senjske županije na 2. sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine, 
donio je 

 
P R O G R A M   R A D A 

Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 
za 2015. godinu 

  
I. 

 UVOD 
 

Ovim Programom rada Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 
županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) ureñuju se ciljevi i aktivnosti koje 
će Savjet provoditi u 2015. godini. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije, koje je 
osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području 
Županije. 

Temeljem Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-
senjske županije („Županijski glasnik” br. 13/07) Županijska skupština je 28. 
studenoga 2013. godine donijela Odluku o izboru Županijskog savjeta mladih, 
na vrijeme od 2 godine. 

Izborom predsjednika, Savjet mladih je konstituiran 17. prosinca 2013. 
godine.  

Prema novoj Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-
senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), koju je Županijska 
skupština donijela 8. srpnja 2014. godine, kojom je izvršeno usklañivanje s 
novim Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14) utvrñen je 
samoupravni djelokrug Savjeta mladih. 

 
U okviru svog djelokruga Savjeta mladih: 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad 
Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine 
koji su od interesa za mlade,  

- u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici 
Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih 
akata od značenja za unaprjeñivanje položaja mladih na području Ličko-
senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja, 



- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine 
prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unapreñivanje položaja mladih na području Županije,  

- daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i 
temama od interesa za mlade, 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za 
mlade,  

- daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za 
otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih, 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeñivanje 
položaja mladih,  

- potiče meñusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u 
Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama 
civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s 
financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, 
najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, 

- podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje 
Županu i objavljuje na  web. stranici Županije, 

- po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih, 
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške 

razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju 
prioriteta natječaja i odreñivanja kriterija financiranja organizacija mladih 
i za mlade te  

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
 

Savjet mladih svojim radom i Programom rada (u daljnjem tekstu: 
Program), usmjeren je prema mladim ljudima u školama i svim drugim 
ustanovama koje se bave mladima ove Županije. 
   

CILJEVI PROGRAMA 
 

Savjet mladih svoj rad i djelovanje temeljit će na:  
• zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima 

tolerancije, razumijevanja  i poštivanja prava i potreba mladih, 
• praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrñenih Nacionalnim 

programom djelovanja za mlade,  
• predlaganju Županijskoj skupštini pojedinih tema od značaja za 

unaprjeñivanje položaja mladih i donošenje odluka koje će poboljšati 
položaj mladih u Županiji, 

• predlaganju Županijskoj skupštini programa edukacije o politici prema 
mladima u cilju razvoja lokalnih politika za mlade i većeg 
razumijevanja za probleme mladih u Županiji, 

• suradnji sa savjetima mladih u općinama i gradovima s područja 
Županije, drugih županija, udrugama mladih i za mlade u Županiji, 



radi zajedničkog razumijevanja i razmjene iskustava te njegovanju 
prijateljstava, 

• nazočnosti predsjednika ili predstavnika Savjeta mladih sjednicama 
Županijske skupštine radi uvida u rad i funkcioniranje područne 
(regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa 
i drugih akata od osobitog značaja za unaprjeñivanje položaja mladih 
na području Županije. 

 
AKTIVNOSTI   SAVJETA MLADIH 
 

Člankom 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih propisano 
je da Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, a koji 
treba sadržavati sljedeće aktivnosti:  

  
− sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa 

djelovanja za mlade, 
− suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj 

i inozemstvu, 
− suradnjU s tijelima Županije u politici prema mladima, 
− konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade. 

 
 Programom rada Savjeta mladih propisuju se i odreñuju temeljna 

načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrñuju 
programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.  

Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva 
propisanih ovim programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. 

 
Polazeći od navedenih zakonom propisanih aktivnosti, Savjet mladih 

predlaže izradu Županijskog programa djelovanja za mlade, kojim bi se 
ustanovilo kakav je društveni položaj mladih ljudi u Županiji i što županijske 
institucije, uprava i drugi društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj 
položaj poboljšao.  

Donošenjem Programa uspostavio bi se korak više u poboljšanju 
legislative koja se odnosi na potrebe i probleme mladih te u izgradnji 
konstruktivnog i partnerskog odnosa s jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postizanju zadanih i zajedničkih ciljeva. 

Aktivnosti Savjeta  mladih provodile bi se kroz uključivanje mladih i 
suradnju s mladima Ličko-senjske županije te drugih subjekata od značaja za 
ostvarenje Programa. 

Zakonom je definirano da savjete mladih osnivaju predstavnička tijela 
jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja 
savjetodavna tijela koja primiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih 
na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, u cilju aktivnog uključivanja 
mladih u javni život tih jedinica. 

Savjet mladih će kroz kontakte i suradnju  s predstavnicima Savjeta 
mladih drugih gradova i općina te s vladinim tijelima za mlade uključiti u 
informiranje o njihovoj meñuregionalnoj suradnji s ciljem dobivanja 
informacija o aktivnostima Savjeta mladih. 
 Savjet mladih će organizirati sastanke, tribine, okrugle stolove s 
temama vezanim za život mladih radi iznalaženja zajedničkih mogućnosti i 



uzajamne pomoći te pomoć u podizanju kvalitete života mladih, odnosno 
rješavanju problema mladih na području Županije. 
 

OSTALE AKTIVNOSTI 
 

Savjet mladih će poticati organizaciju sportskih susreta te raznih 
drugih kulturnih dogañanja mladih na županijskoj razini, da mladi višak 
slobodnog vremena iskoriste za djelovanje kroz udruge, humanitarne 
koncerte i sportska natjecanja te slične druge aktivnosti kojima bi se nastojao 
podići moral kod mladih, ali i predstaviti drugim dobnim generacijama 
mlade te njihov način djelovanja i razmišljanja.  Takoñer Savjet mladih će 
nastojati na meñusobnom zbližavanju mladih s drugih područja Županije. 

Savjet mladih će mlade s područja Županije informirati o svim 
pitanjima značajnima za unaprjeñivanje položaja mladih u Županiji te o radu 
Savjeta mladih putem internet stranica za meñusobno komuniciranje.  
 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA  
 

Člankom 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-
senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14) utvrñuje se da, ukoliko je 
programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti 
predviñena potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno 
Zakonu, Odluci te na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu 
Ličko-senjske županije i  program rada Savjeta mladih odobrava Županijska 
skupština. 

Sastavni dio ovog Programa je financijski plan izvršenja Programa rada 
Savjeta mladih za 2015. godinu. 
  

II. 
 
 Ovaj Program objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
 
 
                              P R E D S J E D N I K 
 
                  Mario Paral 
          
                                                                                          
 


