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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj
41/14) i članka 20. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno („Službeni
glasnik Općine Tisno“ broj 6/14), Savjet mladih Općine Tisno na 2. sjednici 18.
ožujka 2019. godine donosi,

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA
Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu

1. UVOD
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Tisno koja promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i
osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim
poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni
život Općine Tisno te njihovo informiranje i savjetovanje. U okviru svog
djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta
mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade;
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u predstavničkom tijelu
donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od
značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tisno kao i
raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih te
način rješavanja navedenih pitanja;
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Tisno
prilikom donošenja mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za
unapređivanje položaja mladih na području općine davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
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- 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 poboljšanje položaja mladih;
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima za unapređivanje položaja mladih,
međusobnu suradnju savjeta mladih u RH, te suradnju i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine Tisno Program rada
popraćen Financijskim planom radi ostvarivanja programa Savjeta mladih;
- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Tisno na sjednice Savjeta mladih;
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacije mladih i za mlade, te sudjeluje programiranju prioriteta natječaja o
određivanju kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u
programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija
mladih i za mlade,
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga Općinskog
vijeća Općine Tisno koji su od interesa za mlade;
- predlaže Općinskom vijeću Općine Tisno donošenje odluka, programa i drugih
akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tisno;
- predlaže Općinskom vijeću Općine Tisno raspravu o pojedinim pitanjima od
značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tisno, te način
rješavanja navedenih pitanja;
- daje mišljenja Općinskom vijeću Općine Tisno prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje mladih
na području Općine Tisno, te način rješavanja navedenih problema i
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- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku
godinu. Program rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnju s tijelima općine odnosno županije u politici prema mladima,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu.
Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad
Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u skladu s propisanim djelokrugom
savjeta mladih.
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti
predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno
Zakonu, Odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju financijskog plana
osiguravaju u Proračunu Općine Tisno.
2. PROGRAMSKE ODREDNICE
Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu sadržajno je
podijeljen u sedam tematskih cjelina s na njima temeljenim aktivnostima:
1. Informiranje o ulozi, ciljevima te radu Savjeta mladih Općine Tisno
2. Sudjelovanje mladih u aktivnostima civilnog društva i izbornim
procesima
3. Skrb mladih o vlastitom zdravlju
4. Edukacija mladih o deficitarnim zanimanjima i mogućnostima budućeg
zaposlenja u struci
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5. Sudjelovanja mladih u kulturnim i sportskim programima te onima koji
promiču europsku mobilnost
6. Edukacija članova Savjeta mladih i sudjelovanje na sastancima,
konferencijama i projektima u zemlji i inozemstvu
7. Suradnje Savjeta mladih
7.1. Suradnja sa Savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija
te međunarodnim organizacijama
7.2. Suradnja s predstavničkim i izvršnim tijelima Općine

2.1. Informiranje o ulozi, ciljevima te radu Savjeta mladih Općine Tisno
„mi SMOTvoj glas“ – informativna kampanja Savjeta mladih Općine Tisno
(SMOT) predviđena za 2019. godinu, a s mogućnošću nastavka u sklopu
programa rada tijekom iduće dvije godine mandata prvog saziva Savjeta mladih
Općine Tisno.
Cilj kampanje je posredna i neposredna infiltracija Savjeta mladih,
njegovih članova/ica i njihovih zamjenika/ca, među ciljanu skupinu stanovnika
Općine Tisno (mladi od 15. do 30. godine života) radi osvješćivanja istih o
postojanju ovog savjetodavnog tijela kao njihovog predstavnika na lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) razini kako je to određeno člankom 2. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno.
Provođenje kampanje je temeljem njenog izvornog koncepta zamišljeno u
dva dijela:
Prvi dio odnosi se na on-line kampanju vođenu od strane članova savjeta
kao kreatora interaktivnih sadržaja na službenim mrežnim kanalima Savjeta
mladih Općine Tisno, s posebnim naglaskom na društvene mreže (u prvom redu
Facebook i Instagram) kao mladima najpristupačnije platforme svakodnevnog
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informiranja te povezivanja s ostalim dionicima društva i predstavnicima
institucija. On-line kampanja u prvom redu predviđa obavještavanje javnosti o
provođenju aktivnosti određenih programom rada Savjeta mladih i ostvarivanju
njima predviđenih ciljeva. Nadalje, temeljem krilatice kampanje „mi SMOTvoj
glas“ predviđeno je da se službeni mrežni kanali koriste kao platforme na kojima
će mladi svojim predstavnicima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini biti u
mogućnosti iznijeti vlastita stajališta o pitanjima koja se odnose na mlade i njihov
život u lokalnoj zajednici, konstruktivno raspravljati o dosadašnjim pozitivnim i
negativnim praksama rada s mladima, razini njihove uključenosti u donošenje
odluka vezanih za mlade i kreiranje sadržaja neophodnih za daljnji razvoj i
povećanje kvalitete života mladih.
Drugi dio kampanje osmišljen je kao informativno-edukativni program u
sklopu obilježavanja Dana Općine Tisno 2019. godine (6.-11. studenog) pri čemu
bi se prezentirali uloga, ciljevi te realizirane aktivnosti Savjeta mladih tijekom
ostalih manifestacijom predviđenih tematskih događanja posredstvom usmene
prezentacije članova/ica Savjeta mladih i njihovih zamjenika/ca, kao i putem
posebno izrađenih informativno-promotivnih materijala. Poseban segment ovog
dijela kampanje čini i kratko predavanje (prezentacija) putem koje će članovi
Savjeta mladih i njihovi zamjenici/ce sumirati realizirane aktivnosti određene
programom rada za 2019. godinu i predstaviti prijedlog aktivnosti za iduću
godinu koristeći se interaktivnim multimedijalnim alatima.
2.2. Sudjelovanje mladih u aktivnostima civilnog društva i izbornim
procesima
a) „Ovaj put glasam“ – edukativno-informativno predavanje s ciljem promicanja
važnosti glasanja na izborima za Europski parlament.
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U sklopu programa „Ovaj put glasam“ Savjet mladih Općine Tisno održat
će edukativno-informativno predavanje na temu ”Što Europa čini za mene” s
naglaskom na pojedinosti vezane za mlade, ali i ostale dobne skupine društva,
oslanjajući se na edukativne materijale dostupne na mrežnim stranicama
kampanje ”Ovaj put glasam/This time I'm voting”, kao i na temelju vlatitih
pozitivnih iskustava te onih Općine Tisno.
b) ”EU4YOU(TH)” – mini-konferencija edukativnog karaktera s ciljem podizanja
svijesti o pozitivnim praksama i iskustvima pojedinaca i skupina građana čijim je
djelovanjem i aktivnim angažmanom došlo do napretka u kvaliteti života mladih i
sveopćeg napretka lokalne zajednice kojoj pripadaju, odnosno u kojoj djeluju.
”EU4YOU(TH)” okupit će predavače s EU iskustvom, iskustvom rada s
mladima ili rada koji posredno ili neposredno utječe na život mladih iz različitih
zemalja članica Europske Unije koji će održati kratka 15-minutna izlaganja na
jednu od više ponuđenih tema (obrazovanje i kultura, turizam, gospodarstvo i
industrija, politika) te sudjelovati i u moderiranoj panel diskusiji na temu načina
poboljšanja života mladih u lokalnim zajednicama, njihovog aktivnijeg uključenja
u društveni i politički život iste, te približavanja vrijednosti Europske Unije što
većem broju ljudi.
2.3. Skrb mladih o vlastitom zdravlju
”U zdravom tijelu...” – edukativni program s ciljem promicanja važnosti brige o
vlastitom zdravlju.
Tijekom studenog i prosinca, članovi Savjeta mladih Općine Tisno provodit
će edukativni program ”U zdravom tijelu...” kojim će nastojati podići svijest
građana svih dobnih skupina, a posebice mladih, o važnosti brige o vlastitom
zdravlju otvaranjem informativnih punktova u općinskim prostorima ili na
javnim površinama Općine Tisno. Edukativni će se program provoditi i on-line
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putem u vidu kratkih informativnih objava na društvenim mrežama te
provođenjem on-line ankete o zdravstvenim navikama mladih na području
Općine Tisno čiji će rezultati biti predstavljeni multimedijalnim alatima i
objavljeni na službenim stranicama Savjeta mladih.
2.4. Edukacija mladih o deficitarnim zanimanjima i mogućnostima budućeg
zaposlenja u struci
”Pričaj mi o uspjehu” – savjetodavna radionica namijenjena učenicima osmog
razreda Osnovne škole Vjekoslava Kaleba Tisno s ciljem promicanja vrijednosti
odabira školovanja za strukovna zanimanja među mladima te ukazivanja na
postojanje mogućnosti naknadnog zaposlenja u struci.
Radionica ”Pričaj mi o uspjehu” osmišljena je kao spoj interaktivnog
predavanja i debate na temu odabira školovanja za deficitarna zanimanja čija je
realizacija predviđena tijekom jednog školskog sata u svibnju 2019. godine,
prethodno razdoblju u kojem učenici osmih razreda odlučuju o smjeru u kojem
će se nastaviti njihovo daljnje obrazovanje. Interaktivno predavanje temeljeno je
na metodi storytellera, odnosno pripovjedača oko čije će se priče odvijati čitava
radionica. U ovom je slučaju storyteller bivši učenik osnovne škole Vjekoslava
Kaleba te bivši učenik jedne od strukovnih škola na području grada Šibenika koji
je nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja našao posao u struci na
području otoka Murtera na kojem ima adresu prebivališta. Interaktivni segment
ovog dijela radionice odnosi se na upotrebu pametnih telefona putem kojih će
sudionici radionice postavljati pitanja storytelleru i sudjelovati u brzom kvizu čiji
je cilj rušenje predrasuda o strukovnom obrazovanju. Drugi dio radionice činit će
debata u kojoj će sudionici podijeljeni u dvije skupine raspravljati o pozitivnim i
negativnim stranama strukovnog obrazovanja pri čemu će debatu moderirati
članovi savjeta mladih i/ili nastavnik u suradnji s kojim će se radionica realizirati.
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2.5. Sudjelovanje mladih u kulturnim i sportskim programima te onima koji
promiču europsku mobilnost
a) ”Dan Europe” – edukativna radionica za učenike osmog razreda Osnovne
škole Vjekoslava Kaleba Tisno s ciljem upoznavanja mladih s temeljnim
vrijednostima Europske Unije te ukazivanja na važnost europske mobilnosti.
Održavanje radionice ”Dan Europe” predviđeno je tijekom Europskog
tjedna, odnosno tjedna u kojem se obilježava Dan Europe (9. svibnja). Podijeljeni
u skupine, učenici će se predvođeni članovima Savjeta mladih Općine Tisno kao
vođama skupina upoznati s temeljnim vrijednostima i poviješću Europske Unije,
prednostima koje donosi život u njoj, kao i s njenim institucijama. Znanje
stečeno tijekom edukativne radionice učenici će primjeniti u interaktivnoedukativnoj grupnoj igri gdje će primjenom stečenog znanja o Europskoj Uniji
morati doći do zajedničkog rješenja.
b) ”Međunarodni dan mladih” – obilježavanje ”Međunarodnog dana mladih”
12. kolovoza 2019. godine s ciljem ukazivanja na važnost uključivanja mladih u
javni život lokalne zajednice.
Obilježavanje ”Međunarodnog dana mladih” odvijat će se u dva segmenta
– kreativna radionica i koncert. Tijekom održavanja kreativne radionice polaznici
iste sudjelovat će u izradi mobilnih grafita koji će naknadno biti upotrijebljeni
kao scenografija tijekom održavanja koncerta te kao eksponati na izložbi na
otvorenom u svim trima većim mjestima Općine Tisno. Realizacija programa
odvijat će se u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Tisno i
Prezentacijskim i informacijskim centrom Betina.
c) Tijekom rujna 2019. godine, Savjet mladih Općine Tisno ponudit će svim
zainteresiranim pojedincima (u dobnoj skupini od 15. do 30. godina života) iz
lokalne zajednice te članovima ostalih Savjeta mladih s područja Šibensko10

kninske županije organizirani posjet Muzeju betinske drvene brodogradnje s
ciljem upoznavnja mladih o važnosti skrbljenja i promocije lokalne kulturne
baštine kao jednog od temelja napretka zajednice.
d) U okviru programa rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu, Savjet
mladih Općine Tisno s ciljem poticanja europske mobilnosti i sudjelovanja
mladih u istoj, predviđa financijsku pomoć potencijalnim sudionicima (učenicima
i studentima unutar ciljane dobne skupine s adresom prebivališta na području
Općine Tisno) ERASMUS+ programa, pri čemu se financijskim planom osigurana
sredstva mogu upotrijebiti isključivo za potrebe diseminacije programa u kojem
sudjeluju.
2.6. Edukacija članova Savjeta mladih i sudjelovanje na sastancima,
konferencijama i projektima u zemlji i inozemstvu
Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu predviđa
sudjelovanje članova/ica Savjeta mladih i/ili njihovih zamjenika/ca u edukativnim
programima, radionicama i/ili seminarima vezanim za djelokrug Savjeta mladih
određen člankom 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno. Osim
navedenog, program predviđa i sudjelovanje članova/ica Savjeta mladih i/ili
njihovih zamjenika/ca na sastancima, konferencijama i projektima organiziranim
od strane Savjeta mladih ostalih općina, gradova i županija, odnosno od strane
drugih institucija lokane i područne (regionalne) razine, kao i na sastancima,
konferencijama i projektima lokanog i europskog karaktera u kojima sudjeluje
Općina Tisno.
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2.7. Suradnje Savjeta mladih
2.7.1. Suradnja sa Savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija te
međunarodnim organizacijama
Sukladno čanku 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno,
Savjet mladih Općine Tisno te savjeti mladih ostalih općina, gradova i županija
mogu surađivati te razvijati međusobnu suradnju s organiziranim oblicima
djelovanja mladih u jedinicama lokalne, regionalne područne samouprave
drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.
Savjet mladih Općine Tisno programom rada Savjeta mladih Općine Tisno
za 2019. godinu predviđa aktivnosti koje svojim sadržajem i postavljenim
ciljevima odgovaraju uspostavljanju, razvoju te jačanju odnosa s drugim srodnim
savjetodavnim tijelima i organizacijama radi razmjene pozitivnih iskustava i
praksi među jedinicama lokalne samouprave. Savjet mladih Općine Tisno uputit
će pozive savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija za sudjelovanje na
pojedinim aktivnostima ukoliko karakter aktivnosti to dozvoljava.
2.7.2. Suradnja s predstavničkim i izvršnim tijelima Općine
Sukladno čancima 24. i 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Tisno, Savjet mladih Općine Tisno održat će sastanke s predsjednikom
Općinskog vijeća te načelnikom Općine Tisno najmanje svaka tri mjeseca na
kojima će raspravljati o svim pitanjima od interesa za mlade te o njihovoj
međusobnoj suradnji. Isto tako, predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član
Savjeta mladih kojeg savjet imenuje sudjelovat će na sjednicama Općinskog
vijeća sukladno čanku 24. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno.
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3. FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE TISNO ZA
2019. GODINU
STAVKE FINANCIJSKOG PLANA
Troškovi promidžbeno-informativnih aktivnosti
Savjeta mladih (izrada info-pulta, tiskanje
promotivnih materijala i drugih sredstava
namijenjenih informiranju)
Troškovi realizacije edukativnih (tisak materijala i
nabavka drugih edukativnih sredstava i
pomagala) i kreativnih radionica (nabavka
materijala za radionice)
Troškovi realizacije sastanaka, predavanja i
konferencija

TRAŽENA
SREDSTVA

5.000,00 kn

5.000,00 kn

3.000,00 kn

Edukacija članova Savjeta mladih i sudjelovanje
na sastancima, konferencijama i projektima u
zemlji i inozemstvu

5.000,00 kn

Sredstva predviđena za diseminaciju ERASMUS+
programa

5.000,00 kn

Intelektualne usluge

2.000,00 kn

UKUPNO

25.000,00 kn

4. ZAKLJUČAK
Programom rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu, Savjet
mladih Općine Tisno donosi programske odrednice s pripadajućim aktivnostima
koje čine temelj djelovanja Savjeta tijekom 2019. godine te financijski okvir za
njihovo provođenje.
Donošenjem programa rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019. godinu,
Savjet mladih Općine Tisno obvezuje se izvršiti njime određene aktivnosti. Savjet
mladih zadržava pravo na izmjene sadržaja aktivnosti, odnosno njihovu odgodu
u slučaju nemogućnosti provođenja u unaprijed određenom terminu, o čemu će
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pravovremeno obavijestiti za njih zainteresirane stranke. Ukoliko za to postoji
valjani razlog, neprovedene aktivnosti iz tekuće godine bit će prenesene na iduću
kalendarsku godinu.

KLASA: 021-05/19-SM/2
URBROJ: 2182/05-01/19-02
U Tisnom, 18. ožujka 2019. godine

PREDSJEDNIK
SAVJETA MLADIH
Marko Jović, v.r.
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