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Savjeti mladih osnivaju se kao sa-
vjetodavna tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samoupra-
ve. Njihova zadaća je promicanje i 
zagovaranje prava, potrebe i inte-
resa mladih na njihovoj lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) razini.

SAVJETI 
MLADIH
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Savjeti mladih omogućuju mladim 
osobama sudjelovanje u postupku i 
procesu službenog donošenja odluka 
od strane predstavnika vlasti. Njihov 
rad se temelji na interesima i potre-
bama mladih osoba da iz vlastite per-
spektive predlože promjene koje će 
zadovoljiti njih same i druge mlade 
osobe u zajednici u kojoj žive.

Aktivnosti savjeta mladih uključuju 
svaki oblik političkog, ekonomskog ili 
društvenog sudjelovanja koje će naći 
plodno tlo u zajednici i odgovoriti na 
potrebe te težnje mladih osoba za 
afirmacijom. Rad savjeta mladih pred-
stavlja dugoročan, odnosno strateški 
i planski pristup poticanja sveukupne 
participacije i kvalitete života mladih.

donošenje odluka

aktivnosti
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ZAKON O SAVJETIMA 
MLADIH
Zakon o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14) uređuje osniva-
nje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od znača-
ja za rad savjeta mladih. Cilj zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju 
o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno 
uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinica-
ma lokalne i područne (regionalne) samouprave.

POSTUPAK OSNIVANJA SAVJETA MLADIH

predstavničko tijelo1  donosi od-
luku o osnivanju

predstavničko tijelo raspisuje jav-
ni poziv za isticanje kandidatura 
za izbor članova i zamjenika čla-
nova savjeta mladih

1 Općinsko vijeće, Gradsko vijeće, Županijska skupština, Gradska skupština Grada Zagreba

provjera formalnih uvjeta zapri-
mljenih kandidatura

javna objava izvješća o provjeri 
formalnih uvjeta i popis važećih 
kandidatura

predstavničko tijelo tajnim glaso-
vanjem bira članove i zamjenike 
članova savjeta mladih

javna objava rezultata izbora za 
članove i zamjenike članova sa-
vjeta mladih

predsjednik predstavničkog tijela 
saziva konstituirajuću sjednicu

savjet mladih konstituiran je izbo-
rom predsjednika.

1. 5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.
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 ■ Članovi savjeta mladih su mladi od navršenih 15 do navršenih 30 godi-
na života, iz redova udruga mladih i za mlade, učeničkih vijeća, student-
skih zborova, podmladaka političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih 
organizacija i neformalnih skupina mladih (s boravištem ili prebivali-
štem na području lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
u kojoj djeluju).

 ■ Broj članova savjeta mladih utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta 
mladih, a određuje se prema broju stanovnika jedinice lokalne i područ-
ne (regionalne) samouprave. (Npr. do 10 0000 stanovnika –  pet ili se-
dam članova savjeta mladih).

 ■ Mandat članova i zamjenika članova savjeta mladih traje 3 godine.

 ■ Mandat zamjenika vezan je uz mandat člana savjeta mladih.

 ■ Savjet mladih donosi poslovnik o radu.

 ■ Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu, po-
praćen financijskim planom.

 ■ Savjet mladih održava redovite sjednice jednom u tri mjeseca, a po po-
trebi i češće.

 ■ Savjet mladih održava redovite sastanke (jednom u tri mjeseca, a po 
potrebi i češće) s predstavničkim i izvršnim tijelom.

 ■ Savjet mladih podnosi izvješće o svom radu do 31. ožujka tekuće godi-
ne za prethodnu godinu.

 ■ Savjet mladih donosi odluke većinom glasova.

SAVJETI MLADIH - PRIRUČNIK
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U okviru svog djelokruga,  savjet mladih:

 ■ zagovara i zalaže se za interese mladih 

 ■ inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unap-
ređenje položaja mladih

 ■ sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe programa za mlade

 ■ potiče informiranje mladih o pitanjima od interesa za mlade

 ■ potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade

 ■ potiče razvoj organizacija mladih i za mlade

 ■ organizira događanja s ciljem povezivanja s drugim savjetima mladih i 
razmjene iskustava

 ■ surađuje s organizacijama mladih i za mlade

 ■ uključuje se u rad tijela koja su direktno vezana za aktivnosti mladih

 ■ organizira forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mla-
dih ili srodne vrste problema mladih.

DJELOKRUG RADA SAVJETA 
MLADIH
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Uloga predsjednika savjeta mladih:

 □ saziva i vodi sjednice savjeta mladih

 □ predstavlja savjet mladih

 □ potpisuje akte savjeta mladih

 □ brine o izvršavanju odluka savjeta mladih

 □ surađuje s tijelima općine, grada ili županije i drugim tijeli-
ma iz područja vezanih za mlade i skrb o mladima

 □ informira javnost o radu savjeta mladih

 □ obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Koje aktivnosti  ne spadaju u  djelokrug rada 
savjeta mladih?
Savjeti mladih su prvenstveno savjetodavna tijela jedinica lokalne i po-
dručne (regionalne) samouprave te kao takvi ne mogu biti nositelji ak-
tivnosti koje izlaze van djelokruga njihovog rada. Tako se savjeti mladih, 

primjerice ne mogu prijavljivati na javne pozive za projekte 
usmjerene mladima, biti organizatori humanitarnih događa-
nja niti sredstva koja se na temelju financijskog plana osigura-
vaju za njihovo djelovanje koristiti u druge svrhe i sl. 
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DUŽNOSTI JLRS-A
osnovati savjet mladih

osigurati dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima 
od interesa za mlade, o članovima savjeta, njihovim zamjenici-
ma i radu savjeta na svojim mrežnim stranicama

osigurati prostor za održavanje sjednica

održavati redovite sastanke sa savjetom mladih (izvršno i pred-
stavničko tijelo)

osigurati financijska sredstva za rad i program rada

dostaviti sve pozive, materijale i zapisnike sjednica predstav-
ničkog tijela, kao i članovima tog tijela

osigurati naknadu putnih troškova za dolazak na sjednice i dru-
ge aktivnosti neposredno vezane uz rad u savjetu mladih

na sjednici predstavničkog tijela raspravljati o pitanjima od in-
teresa za mlade, na prijedlog savjeta.

SAVJETI MLADIH - PRIRUČNIK
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PROGRAM obuke

 □ članovima lokalnih i regionalnih 
savjeta mladih

 □ predstavnicima stručnih službi 
JLRS-a

 □ predstavnicima izvršne i pred-
stavničke vlasti

 □ predstavnicima udruga mladih i 
za mlade

 □ svima zainteresiranima.

 ■ tri modula

 ■ traje 4 sata

 ■ obučeni i stručni treneri

 ■ besplatno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

namijenjena je;

Interes za održavanjem obuke u vašoj jedinici možete iskazati na 
info@udruga-gradova.hr
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PRIMJERI IZ PRAKSE I 
RJEŠENJA

 ■ istraživanje područja interesa članova savjeta mladih i pružanje prilike 
aktivnog sudjelovanja u tim područjima (radne skupine i odbori)

 ■ jačanje dijaloga između svih članova savjeta mladih, omogućavanje 
preuzimanja odgovornosti svim članovima savjeta mladih 

 ■ edukacija članova – prava, obveze i djelokrug rada

 ■ prepuštanje vođenja aktivnosti članu savjeta mladih koji ima najviše 
znanja ili iskustva u tom području

 ■ organizacija teambuilding-a za sve članove savjeta mladih.

Nedostatak motivacije određenih članova savjeta mladih za 
aktivan angažman

SAVJETI MLADIH - PRIRUČNIK
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PRIMJERI IZ PRAKSE I 
RJEŠENJA

 ■ fizički odlazak u škole i fakultete s ciljem upo-
znavanja s djelokrugom i radom savjeta mla-
dih (radne skupine i odbori)

 ■ izraženija promocija (podjela letaka, promo-
tivna kampanja)

 ■ zagovaračka politika prema gradskom vijeću s 
ciljem povećanja sredstava savjeta mladih za 
promocijske aktivnosti

 ■ povezivanje s organizacijama civilnog društva, 
srednjim i osnovnim školama oko zajedničke 
provedbe aktivnosti

 ■ korištenje društvenih mreža

 ■ gostovanje na lokalnom radiju.

Savjet mladih nije dovoljno prepoznat u svojoj lokalnoj zajednici

Primjere izazova i rješenja iz prakse mapirali su članovi savjeta mladih 
tijekom Ljetne akademije savjeta mladih u Labinu 2015. godine.
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PRIMJERI IZ PRAKSE I 
RJEŠENJA
Osiguravanje kvalitetne komunikacije i odnosa između 
organizacija civilnog društva i savjeta mladih

 ■ tematska sjednica savjeta mladih, OCD-a i predstavnika lo-
kalne samouprave s ciljem definiranja problema u lokalnoj 
zajednici i potencijalnih rješenja

 ■ organizacija edukacije savjeta mladih za OCD o temama 
interesa (npr. pisanje projekata i prijava na natječaje, knji-
govodstva…)

 ■ organizacija sastanaka (rasprave, okruglog stola) s ciljem 
predstavljanja djelokruga rada i programa rada savjeta 
mladih OCD-ima

 ■ istraživanje potreba OCD-a te osiguravanje predstavljanja 
vlastitih problema i izazova

 ■ uključivanje predstavnika OCD-a u sve događaje koji se or-
ganiziraju od strane savjeta mladih

 ■ organizacija formalnih i neformalnih druženja između sa-
vjeta mladih i OCD-a

 ■ poštivanje Zakona o savjetima mladih (djelokrug rada sa-
vjeta).

SAVJETI MLADIH - PRIRUČNIK
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PRIMJERI IZ PRAKSE I 
RJEŠENJA
Koje financijske stavke se mogu uključiti prilikom izrade 
financijskog plana savjeta mladih?

 ■ putni troškovi

 ■ kotizacije za sudjelovanje na ra-
dionicama i treninzima

 ■ promocija savjeta mladih (ogla-
šavanje preko društvenih mreža, 
tiskanje letaka i plakata, izrada 
promotivnog štanda...)

 ■ troškovi provedbe edukacija za 
mlade (i udruge) u lokalnoj za-
jednici

 ■ troškovi provedbe aktivnosti 
(sudjelovanje u izradi lokalnog 
programa, organizacija okruglih 
stolova, najam dvorana, troškovi 
trenera, moderatora...)

 ■ troškovi provedbe istraživanja 
potreba mladih.
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NACIONALNA 
KONFERENCIJA 
SAVJETA MLADIH
Nacionalna konferencija savjeta mladih RH je središnji godišnji susret 
za sve savjete mladih u Hrvatskoj. Tijekom tri dana trajanja konferencije 
stručnjaci iz područja rada s mladima doprinose kvaliteti programa i ra-
sprava na Konferenciji, ali najveći fokus je na samim članovima savjeta 
mladih koji zajedničkim radom, na temelju primjera dobre prakse, dolaze 
do konkretnih rezultata Konferencije koji mogu biti korisni za njihov sva-
kodnevni rad.

Konferencija ima za cilj jačanje 
uloge savjeta mladih u procesi-
ma donošenja odluka i kreiranju 
lokalnih politika te izgradnju ka-
paciteta samih članova savjeta 
mladih.

SAVJETI MLADIH - PRIRUČNIK
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2016.  godine u  Karlovcu

2017.  godine u  Samoboru

2018.  godine u  Puli

konferencije:
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PREPORUKE MDOMSP-A
Temeljem prikupljenog godišnjeg izvješća o savjetima mladih od strane je-
dinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo za demo-
grafiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izdaje preporuke tim jedinicama. 
Neke od tih preporuka možete vidjeti u nastavku:

 ■ sudjelovanje u edukacijama organiziranim za članove savjeta mladih i/
ili predstavnike JLRS-a

 ■ jačanje koherentnosti odnosa savjeta mladih s predstavničkim i izvrš-
nim tijelom redovitom komunikacijom, međusobnom suradnjom te 
učestalim informiranjem

 ■ omogućavanje uključivanja savjeta mladih u rad tijela koja su direktno 
vezana za aktivnosti mladih

 ■ poticanje članova savjeta mladih na suradnju s članovima drugih savje-
ta mladih na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

 ■ održavanje redovitih sastanaka i međusobno savjetovanje u svrhu una-
prjeđivanja kvalitete rada savjeta mladih

 ■ podizanje svijesti o značaju, funkcijama i aktivnostima savjeta mladih 
provedbom promotivne kampanje i to na sljedeći način;

 □ upućivanjem dopisa o djelokrugu rada savjeta mladih svim udru-
gama, učeničkim vijećima, studentskim zborovima, pomladcima 
političkih stranaka, sindikalnim ili strukovnim organizacijama i ne-
formalnim skupinama mladih aktivnima na Vašem području

 □ informiranjem mladih o važnosti uključivanja u savjeta mladih pu-
tem medija (tiskovine, portali, lokalne televizijske i radio stanice)

 □ osmišljavanjem drugih aktivnosti kojima je svrha promocija rada sa-
vjeta mladih i motiviranje mladih za uključivanje u rad istog.
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STRUKTURIRANI DIJALOG

Strukturirani dijalog je proces u ko-
jem se predstavnici tijela javne vla-
sti, kao i institucija Europske unije, 
savjetuju s mladima o određenim 
temama koje su važne za populaciju 
mladih. Cilj ovog procesa je zajed-
ničkom suradnjom kreirati i osigu-
rati da preporuke i mišljenja mladih 
nađu svoje mjesto u nacionalnim i 
europskim politikama za mlade. Na 
taj način nastoji se poboljšati kvali-

teta života mladih i unaprijediti nji-
hov položaj u pojedinom području. 
Kroz strukturirani dijalog potiče se 
mlade da na lokalnim i regional-
nim konzultacijama komuniciraju o 
određenim temama s ciljem kreira-
nja preporuka koje će u budućnosti 
utjecati na njihov položaj u druš-
tvu, pri čemu savjeti mladih mogu 
reprezentativno iznositi mišljenje i 
potrebe mladih.
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Udruga gradova u Republici Hrvatskoj 
info@udruga-gradova.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
ministarstvo@mdomsp.hr


