
 
 
 

 TAJNIŠTVO 
 KLASA: 021-04/19-01/07 
 URBROJ: 2125/1-05-19-01 
 Gospić, 5. travnja 2019. godine 

                                                                                     
 
                                                                                       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                         - o v d j e - 
 
 

PREDMET: Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije za 2019. godinu 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 19. i 20. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine” br. 

41/14), članak 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 

(„Županijski glasnik” br. 14/14), članci 19. i  84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – 

pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije 
 
NOSITELJ IZRADE:  Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije 
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ove Odluke  sredstva 

se osiguravaju iz Proračuna Ličko-senjske županije: GLAVA 010-01, Program 1002 

PREDSTAVNIČKO TIJELO, A 1002-03 SAVJET MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 
OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih i članka 16. Odluke o 

osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije, Županijski savjet mladih 

donosi Program rada za kalendarsku godinu. 

 Člankom 20. Zakona o savjetima mladih, odnosno člankom 16. Odluke o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije propisano je da ukoliko se Programom 

rada Savjeta za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih 

sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju i na temelju financijskog plana 

osiguravaju u Proračunu Županije i program rada Savjeta odobrava Županijska skupština. 

 Prema Financijskom planu Tajništva, planirani iznos financijskih sredstva od 

25.000,00 kn za provedbu aktivnosti Savjeta mladih je osiguran u Proračunu Ličko-senjske 

županije za 2019. godinu pod stavkom – predstavničko tijelo.  

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije donio je Program rada s Financijskim 

planom za 2019. godinu 5. travnja 2019. godine i dostavio ga Županijskoj skupštini na 

raspravu i odobravanje.  
 

                                                                                                                                                             

                                                                                     P R O Č E L N I K  
 

                                                                                       Petar Krmpotić. dipl. politolog, v.r.       
    

   



  
 
 
 Ž U P A N 
 KLASA: 021-04/19-01/07 
 URBROJ: 2125/1-02-19-01 
 Gospić, 5. travnja 2019. godine 

  

  

  

            Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), donosim 

  

  

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

  

  

Prihvaćam prijedlog Programa rada s financijskim planom Županijskog 

savjeta mladih Ličko – senjske županije za 2019. godinu, koji je Županijski savjet 

mladih Ličko – senjske županije donio na sjednici održanoj 5. travnja 2019. godine te 

ga dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.  

  

  

  

   

        ŽŽ UU PP AA NN   
  

    mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
 
  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
  KLASA: 021-04/19-01/07 
  URBROJ: 2125/1-01-19 
  Gospić, ____________ 2019.godine 
 

 

 Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – 

senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), članka 19. i 84. Statuta Ličko-

senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 

22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), 

Županijska skupština Ličko-senjske županije na ________. sjednici održanoj 

____________ 2019. godine, donijela je 

 
 

     Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

            I. 
 

 Odobrava se Program rada s Financijskim planom Županijskog savjeta mladih 

Ličko-senjske županije za 2019.godinu. 

 
 

            II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. 

 

 

                

                                                                                                     P R E D S J E D N I K 
 

                                                                                                  Marijan Kustić 

    

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
     LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
     KLASA: 021-04/19-01/07 
    URBROJ: 2125/1-01-19-02 
     Gospić, 5. travnja 2019. godine 

 
 

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» br. 
41/14) i 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 5. travnja ožujka 2019. godine, donio je 

 
P R O G R A M   R A D A 

Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 
za 2019. godinu 

  
I. 

 UVOD 
 

Programom rada Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije (u 
daljnjem tekstu: Savjet mladih) uređuju se ciljevi i aktivnosti koje će Savjet 
provoditi u 2019. 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. 14/14) Županijska skupština je 31. prosinca 
2018. godine donijela Odluku o izboru članova i zamjenika članova Županijskog 
savjeta mladih Ličko-senjske županije, na vrijeme od 3 godine. 

Izborom predsjednika, Savjet mladih je konstituiran 5. veljače 2019. godine.  
Prema članku 13. Zakona o savjetima mladih te članku 9. Odluke o 

osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske, određen je djelokrug rada 
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 unaprjeđivanje 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 
unapređivanje 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 unaprjeđivanje 
položaja mladih,  

- potiče međusobnu 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 određivanja 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. 

 
Programom rada Savjeta mladih određuju se smjernice budućeg rada i 

temeljna načela djelovanja te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne 
za njihovo ostvarenje.  
 

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 utvrđenih Nacionalnim programom 
djelovanja za mlade,  

 predlaganju Županijskoj skupštini pojedinih tema od značaja za 
unaprjeđivanje 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 i kontaktima sa predstavnicima  savjeta 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, 

 suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama mladih i za mlade i drugim 
savjetodavnim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 

 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 unaprjeđivanje 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. 

Ovaj Program sadrži sljedeće aktivnosti:  
  

1. Ostvarivanje suradnje i razmjena iskustava s organizacijama mladih i za 
mlade i drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu i konzultacije s organizacijama mladih i za mlade 

 
 Savjet mladih će kroz kontakte i suradnju s predstavnicima Savjeta mladih 

drugih županija,  gradova i općina te s vladinim tijelima za mlade i drugim 
organizacijama  poticati raspravu i suradnju u cilju razmjene iskustava i 
unaprjeđenju programa rada Savjeta mladih po uzoru na dobru praksu i iskustva 
ostalih savjeta mladih, a povezivanjem sa  internacionalnim organizacijama za 
mlade također i interkulturalnu suradnju i razmjenu. Savjet mladih će informirati 
udruge civilnog društva koje se bave problemima mladih o svojim aktivnostima i 
mogućnostima suradnje.  
 Planirano je održavanje sjednice Koordinacija županijskih savjeta mladih 
Republike Hrvatske u Ličko-senjskoj županiji.  

 
2. Organiziranje, poticanje i sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 

lokalnog programa djelovanja za mlade i poboljšanja položaja mladih u 
Ličko-senjskoj županiji 

 
Savjet mladih u sinergiji s tijelima na lokalnoj razini provoditi aktivnosti u 

cilju unaprjeđenja položaja mladih kroz:  
 obilježavanje prigodnih datuma vezanih za mlade i obitelj,  
 sudjelovanje u humanitarnim akcijama,  
 sudjelovanje u organiziranju raznih kulturnih i sportskih događaja,  
 sudjelovanje u organiziranju okruglih stolova i savjetovanja usmjerenih na 

pitanja od važnosti za mlade,  
 informiranje mladih u Ličko-senjskoj županiji o svim pitanjima značajnim 

za unapređivanje položaja mladih u županiji i o radu Savjeta mladih. 



3. Suradnja s tijelima Županije u politici prema mladima 
 
Zakonom je definirano da savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela 
koja promiču 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 raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na problematiku 
mladih u Ličko-senjskoj županiji, a posebno o onima koji će biti na dnevnom redu 
Županijske skupštine Ličko-senjske županije. Predstavnici Savjeta mladih će 
iznositi stavove Savjeta mladih na sjednicama Županijske skupštine te o njima 
Županijskoj skupštini davati mišljenja i prijedloge za rješavanje uočenih 
problema. 

 
4. Ostale aktivnosti 

 
Savjet mladih će nastojati raditi na međusobnom zbližavanju mladih s 

drugih područja Županije te poticati organizaciju sportskih susreta i raznih  
kulturnih događanja mladih na županijskoj razini, kako bi višak slobodnog 
vremena iskoristili 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.  Savjet mladih će mlade s područja Županije informirati 
o svim pitanjima značajnima za unaprjeđivanje položaja mladih u Županiji te o 
radu Savjeta mladih putem internet stranica za međusobno komuniciranje.  
 

 Programom rada Savjeta mladih se određuju aktivnosti i smjernice 
budućeg rada, utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo 
ostvarenje 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 međuregionalnoj 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. 
 

 



OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA  
 

Člankom 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 
županije je utvrđeno, ukoliko je programom rada Savjeta mladih za provedbu 
planiranih aktivnosti predviđena 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 pa je sastavni dio ovog Programa i Financijski plan 
izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu. 
  

II. 
 
 Ovaj Program objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske 
županije. 
 
 
 
                              P R E D S J E D N I K 
 
                  Petar Butorac 
          
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH  
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
KLASA: 021-04/19-01/07 
URBROJ:2125/1-01-19-03 
Gospić, 5. travnja 2019. godine 
 
 
 

Na temelju članka 20. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine» br. 41/14) i 
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 5. travnja 2019. godine, donio je 

 
 

FINANCIJSKI PLAN IZVRŠENJA 
PROGRAMA RADA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
 
 

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda Planirani iznos 

 
SURADNJA S ORGANIZACIJAMA MLADIH 

Troškovi službenih putovanja i obuke Savjeta mladih 

 
4.000,00 kn 

 
SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA KOORDINACIJE 
ŽUPANIJSKIH SAVJETA MLADIH U LIČKO-SENJSKOJ 

ŽUPANIJI 
Troškovi sudjelovanja u organizaciji sjednice Koordinacije 

županijskih savjeta mladih  
 

 
20.000,00 kn 

 
SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA VAŽNIM ZA RAD 

SAVJETA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH U 
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI 

Troškovi sudjelovanja u organizaciji okruglih stolova, tribina, 
humanitarnih akcija te sportskih i kulturnih manifestacija 

 

 
1.000,00 kn 

UKUPNO 25.000,00 kn 

 

 
 

P R E D S J E D N I K  
 

Petar Butorac 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


