
Osnaživanje 
savjeta 
mladih 
Zadarske 
županije

Projekt “InclusiOFF - Let's turn it ON!” 
je sufinancirala Europska unija iz 
Erasmus+ programa.

Sadržaj brošure isključiva je odgovornost 
Udruge za poticanje razvoja ljudskih 
potencijala i kreativnosti - Prizma, 
komisija se ne može smatrati odgovornom 
prilikom uporabe informacija koje se 
u njoj nalaze.

* Izrazi koji se koriste u ovom letku, 
   a imaju rodno značenje koriste se 
   neutralno i odnose se jednako na 
   muški i ženski spol.

Predlaže mjere za ostvarivanje i 
provedbu odluka i programa o 
skrbi za mlade (lokalni program 
djelovanja za mlade).

Što radi savjet 
mladih?

Raspravlja o pitanjima značajnim 
za rad savjeta mladih.

Predlaže vijeću donošenje odluka, 
programa i drugih akata od značenja 
za unapređivanje položaja mladih.

Sudjeluje u izradi i praćenju 
provedbe lokalnog programa 
djelovanja za mlade.

Izrađuje izvješća mjerodavnim 
tijelima o problemima mladih, a 
prema potrebi predlaže i donošenje 
programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja 
mladih (lokalni program djelovanja 
za mlade).

Potiče suradnju sa savjetima mladih 
općina, gradova i županija u Republici 
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu 
iskustava s odgovarajućim tijelima 
drugih zemalja.

Predlaže financijski plan radi 
ostvarivanja programa rada 
savjeta mladih.

*  Više informacija saznaj skeniranjem 
   QR koda: 



Kandidature za članove savjeta 
mladih i njihove zamjenike temeljem 
javnog poziva za isticanje kandidatura 
ističu udruge koje su sukladno statutu 
ciljno i prema djelatnostima 
opredijeljene za rad s mladima i za 
mlade, učenička vijeća, studentski 
zborovi, pomladci političkih stranaka, 
sindikalnih ili strukovnih organizacija 
u Republici Hrvatskoj i neformalne 
skupine mladih.

Potrebno se prijaviti na javni poziv 
za isticanje kandidature za članove 
savjeta mladih koje objavljuju JL(R)S 
na svojim mrežnim stranicama.

Savjet mladih je savjetodavno 
tijelo jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

Što je savjet 
mladih?

Kako mogu 
postati članom 
savjeta mladih?

Osoba s prebivalištem ili boravištem 
na području jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave u 
Republici Hrvatskoj za koju se 
osniva savjet mladih.

Tko može postati 
članom savjeta 
mladih?

Osoba koja u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u savjetu 
mladih ima navršenih 15 do 30 
godina.

Članovi savjeta mladih i njihovi 
zamjenici biraju se na razdoblje 
od tri godine.

Predstavničko tijelo ujedno pokreće 
javni poziv za isticanje kandidature 
za članove i zamjenike savjeta mladih.

Kako se osniva 
savjet mladih? 

Savjet mladih osniva te njihove članove 
i zamjenike članova bira predstavničko 
tijelo jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

Broj članova savjeta mladih mora biti 
neparan i ne može biti manji od 5 
niti veći od 21.

Njegova zadaća je promicanje 
i zagovaranje prava, potreba i 
interesa mladih unutar njihove 
životne sredine.

Mladi kroz rad u savjetu mladih 
iz vlastite perspektive predlažu 
promjene koje povećavaju 
kvalitetu života svih mladih 
u zajednici u kojoj žive.


