
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna konferencija savjeta mladih RH 

Pula, 7.-9. prosinca 2018. 

- zaključci i preporuke - 

 

  



           

 

 

 

Preporuke savjetima mladih 

Odnosi s udrugama mladih i za mlade 

- Savjeti mladih mogu organizirati zajedničke rasprave i osigurati stalnu komunikaciju s 

udrugama mladih i za mlade te poticati usklađivanje planova na polju mladih 

- Savjeti mladih na svoje sjednice mogu pozivati predstavnike udruga mladih i za mlade, s ciljem 

osiguravanja bolje suradnje i komunikacije  

- Savjeti mladih, u suradnji s udrugama, mogu organizirati sajam udruga na svom području, ako 

za to postoje temelji (djeluje više udruga i sl.). Ako ne postoji dovoljno udruga, sajam udruga 

može zajednički organizirati više jedinica lokalne samouprave (i savjeta mladih). 

- Savjeti mladih mogu promovirati udruge mladih i za mlade kroz kanale savjeta mladih 

o npr. predstavljanje dobrih praksi udruga putem društvenih mreža 

- Savjeti mladih trebaju zagovarati interese udruga mladih i za mlade prema jedinicama lokalne 

i regionalne samouprave (JLRS) (npr. o uvjetima natječaja financiranja programa i projekata, 

dodjeljivanja i korištenja prostora i sl.) 

 

Slabiji odaziv članova savjeta mladih na sjednice savjeta mladih 

- Savjeti mladih mogu svoje sjednice održavati izvan prostora gradske/općinske/županijske 

uprave, na mjestima koja su “bliža“ mladima (npr. klub mladih, prostori za rad udruga i sl.) 

- Županijski savjeti mladih mogu svoje sjednice održavati u različitim gradovima i općinama na 

području županije, ne nužno uvijek u sjedištu županije, kako bi se  

- Savjeti mladih mogu u svom radu koristiti informacijske tehnologije. Npr. kad je član spriječen 

sudjelovati na sjednici, može sudjelovati putem telefona, programa Skype i sl.). 

 

Neinformiranost dionika o radu i djelokrugu rada savjeta mladih 

- Neinformiranost članova savjeta mladih –  

o Potiču se članovi savjeta mladih da sudjeluju na edukaciji članova savjeta mladih o 

djelokrugu rada savjeta mladih, Zakonu o savjetima mladih i sl., a sve s ciljem 

kvalitetnijeg rada i kvalitetnijih prijedloga prema JLRS-ima. 

- Neinformiranost mladih općenito mladih o savjetima mladih  

o Savjeti mladih trebaju raditi na vidljivosti rada savjeta mladih 

▪ Npr. na vidljivost mogu raditi korištenjem društvenih mreža, predstavljanjem 

svojih aktivnosti u medijima i sl. 

o Savjeti mladih mogu organizirati i provoditi neformalne edukacije o radu i djelokrugu 

rada savjeta mladih za učenike osnovnih i srednjih škola  

- Savjeti mladih mogu zagovarati uvođenje građanskog odgoja u osnovne i srednje škole kojima 

je osnivač JLRS čiji su oni savjet mladih. Ako jedinica lokalne samouprave nije osnivač škola na 

svom području, savjet mladih te jedinice može zagovarati uvođenje građanskog odgoja u 

suradnji sa županijskim savjetom mladih na tom području. 



           

 

 

 

Pretjerana politizacija u radu savjeta mladih 

- Politizacija kod izbora članova savjeta mladih 

o Definirati u Odluci o osnivanju savjeta mladih JLRS-a da se kandidati za članove savjeta 

mladih, prilikom izbora članova savjeta mladih, predstavljaju članovima 

predstavničkog tijela, kako bi članovi predstavničkog tijela dobili više informacija o 

kandidatima, ne temelju kojih mogu donijeti najkvalitetniju odluku o izboru članova. 

- Politizacija u radu savjeta mladih 

o Savjeti mladih potiču se na suradnju s članovima predstavničkog tijela iz različitih 

političkih opcija s ciljem kvalitetnijih prijedloga te kako bi se izbjegla politička 

konotacija pojedinih prijedloga 

o Savjeti mladih potiču se na organizaciju i sudjelovanje na edukaciji članova savjeta 

mladih po pitanju rada i djelokruga rada savjeta mladih, s ciljem podizanja kvalitete 

rada 

o Savjeti mladih mogu organizirati neformalna druženja članova savjeta mladih, na koja 

mogu pozvati i stručne službe i donositelje odluka, s ciljem boljeg povezivanja i 

kvalitetnijeg zajedničkog rada 

 

 

 

Preporuke jedinicama lokalne i regionalne samouprave 

 

Suradnja stručnih službi i donositelja odluka sa savjetom mladih 

- Predlaže se jedinicama lokalne i regionalne samouprave (JLRS) imenovanje osobe, imenom i 

prezimenom, unutar stručnih službi koja je/će biti zadužena za rad savjeta mladih 

o Predlaže se JLRS-ima da imenovanoj osobi osiguraju sudjelovanje na edukacija na temu 

rada i djelokruga rada savjeta mladih 

o Predlaže se JLRS-ima da imenovana osoba sudjeluje u radu savjeta mladih na način da 

sudjeluje na sjednicama savjeta mladih, osigurava administrativnu i drugu podršku 

radu savjeta mladih te osigurava kvalitetnu komunikaciju između savjeta mladih, 

stručnih službi i donositelja odluka te jedinice 

 

- Predlaže se JLRS-ima usklađivanje Poslovnika o radu predstavničkog tijela sa Zakonom o 

savjetima mladih 

o Predlaže se definiranje pozivanja predstavnika savjeta mladih na sjednice 

predstavničkog tijela, dostavu materijala savjetu mladih, uključivanje u odbore i radne 

skupine, pravo sudjelovanja u raspravi po svim točkama i dr. 

o Predlaže se JLRS-ima uključivanje predstavnika savjeta mladih u druga radna tijela 

JLRS-a 


