
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_____________ 2017. godine donijela 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 

od  2014. do 2017. godine, za 2016. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske 

dostavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku aktom Klase: 

230-02/17-10/1, Ur. broj: 519-03-1-3/10-17-71  od 21. rujna 2017. godine. 

 

2. Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da o ovom 

Zaključku izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe mjera iz Nacionalnog programa 

za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. 

 

KLASA:    __________________ 

URBROJ:  _________________ 

Zagreb,      ______________ 2017. 

 

PREDSJEDNIK 

     mr. sc. Andrej Plenković 
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Obrazloženje 
 

 

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine Vlada Republike 

Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine. 

Cilj Nacionalnog programa je unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih 

ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih 

i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. 

 

U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz 

predložene mjere i zadatke, a odnose se na mlade u dobi od 15 do 30 godina.  

 

Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja mladih u Hrvatskoj, kao i posebne 

ciljeve za svako područje. Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru definira 

provedbene zadatke, nositelje i suradnike u provedbi, rokove provedbe, kao i indikatore 

provedbe.  

 

Sveukupno 7 područja djelovanja sadrže 40 mjera koje sadrže 118 provedbenih 

zadataka kako slijedi: 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 

učenja, 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo, 

3. Socijalna zaštita i uključivanje, 

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita, 

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 

6. Kultura i mladi, 

7. Mladi u europskom i globalnom okruženju. 

 

Nacionalni program također definira preporuke jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za 

mlade, osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, 

sufinanciranje projekata i programa usmjerenih mladima, posebno klubova mladih i info-

centara za mlade te dr. 

 

Sukladno Završnim odrednicama Nacionalnog programa, sva tijela zadužena za 

provedbu mjera Nacionalnog programa obavezna su najkasnije do 31. ožujka dostavljati 

ministarstvu nadležnom za mlade godišnja izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti, a 

ministarstvo nadležno za mlade dužno je do 1. srpnja svake godine Vladi Republike Hrvatske 

dostaviti objedinjeno izvješće o provedbi mjera zadanih Nacionalnim programom za mlade za 

razdoblje od 2014. do 2017. godine. 

 

Navedeno Izvješće obuhvaća pregled provedbe najvažnijih zadataka u pojedinim 

područjima djelovanja, dok je detaljna analiza provedbe pojedinih mjera i njihovih 

provedbenih zadataka, kao i preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave sastavni dio privitka ovom Izvješću. 

 

Od ukupno predviđenih 118 zadataka, za njih 89 određena je 2016. godina kao godina 

provedbe. Sukladno podacima iz Izvješća, tijekom 2016. godine provođena su 54 zadatka, 

dok je 12 djelomično provođeno te će se isti provoditi i u narednom razdoblju. Tijekom 2016. 
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godine 23 od 89 zadataka nije provođeno te se predviđa kako će provedba uslijediti u 

narednom razdoblju. 

 

U svrhu provedbe mjera Nacionalnog programa za mlade, tijekom 2016. godine 

utrošeno je 121.390.939,70 kuna te sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 

(uključujući sredstva Državnog proračuna, sredstva od igara na sreću te sredstva Europske 

unije). 

 

Dodatno su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno 

Nacionalnom programu, provodile niz preporuka upućenih njima te su, prema dostupnim 

podacima, u navedenu svrhu utrošile 223.033.883,34 kuna te sredstva redovne djelatnosti 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (uključujući sredstva Europske 

unije). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


