Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i
članka 9., stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik
Grada Zagreba 8/14), Savjet mladih Grada Zagreba, na 9. sjednici, 17. veljače 2015., podnosi
IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE OD 15. SRPNJA 2014. DO 31. PROSINCA 2014.
UVOD
Savjet mladih Grada Zagreba (dalje u tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo
Gradske skupštine Grada Zagreba koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni
život Grada Zagreba.
Rad Savjeta mladih zasniva se na odredbama Nacionalnog programa za mlade za
razdoblje od 2014. do 2017. godine, Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) te
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14).
Sukladno članku 9., stavku 3. Zakona kandidature za članove Savjeta mladih i njihove
zamjenike 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 od
najmanje 50 mladih.
Gradska skupština 9. lipnja 2014. raspisala je Javni poziv za isticanje kandidatura za
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba. Članovi i zamjenici članova
Savjeta mladih izabrani su na 15. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 3. srpnja 2014.
Zaključkom o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba sa 15. srpnja 2014. za
članove su izabrani: Ivan Bertović (zamjenica člana Ana Držić), Luka Bogdan (zamjenik člana
Toni Sučić), Danijela Bujević (zamjenica članice Sanja Krznarić), Branimir Čulina (zamjenik člana
Adam Mehtić), Zvonimir Feketić (zamjenica člana Matea Birovčec), Ino Hosni (zamjenica člana
Laura List), Darija Jeger (zamjenik članice Bojan Marjanović), Jurica Jug (zamjenica člana Tamina
Širola), Ivan Kovač (zamjenica člana Ana Klarić), Boris Krajinović (zamjenica člana Eva Bačić),
Helena Kumpar Zidanič (zamjenica članice Iva Kušurin), Lara Kvesić (zamjenik članice Ivan
Levstek), Dorotea Martinec (zamjenica članice Barbara Kalebić), Sara Medved (zamjenik članice
Petar Mas) i Nikola Peruničić (zamjenica člana Ivana Pušonjić). Za predsjednicu Savjeta
mladih jednoglasno je izabrana Sara Medved, a za zamjenika predsjednice Ino Hosni.
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih (u daljnjem tekstu: Zakon) te člankom 7.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Odluka), propisan je
djelokrug rada Savjeta mladih:
- raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o
pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja
za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u
Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja
mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja
- preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja
mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih 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 značajnim za unaprjeđivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
- predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen
financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
- po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja
kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
RAD SAVJETA MLADIH U RAZDOBLJU OD 15. SRPNJA 2014. DO 31.
PROSINCA 2014.
Savjet mladih Grada Zagreba trenutno djeluje u 4. sazivu. Konstituirajuća sjednica
ovog saziva Savjeta mladih održana je 11. srpnja 2014.
U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 8 sjednica, od kojih je jedna sjednica
(4.) bila telefonska.
Savjet mladih je kao nadležno savjetodavno tijelo razmatrao prijedloge odluka i drugih
akata (ukupno 15) koji su bili na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine te je svoja izvješća
te prijedloge, primjedbe i mišljenja uputio matičnom radnom tijelu. Savjet mladih podnio je
ukupno 9 amandmana, od čega 2 amandmana na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba
za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa te 7 amandmana na Prijedlog proračuna Grada
Zagreba za 2015.
U nastavku je kratki pregled aktivnosti Savjeta mladih za izvještajno razdoblje:
•

Savjet mladih je na 2. sjednici 17. srpnja 2014. prigodom razmatranja Prijedloga
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2014. dao mišljenje da
bi se Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT,
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT, Program
1001. SPORTSKI PROGRAMI, Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE trebao
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•

•

•

•

•
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povećati za 75.000,00 kn, dok bi se Razdjel 009. GRADSKI URED ZA
OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT, Glava 01. GRADSKI URED ZA
OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT, Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI,
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE trebao smanjiti za 75.000,00
kn.
Savjet mladih naglasio je da izviđačke udruge redovito sudjeluju u aktivnostima koje
obuhvaćaju širok broj mladih te se stoga predlaže povećanje sredstava. Velike sportske
priredbe, iako s turističke i sportske strane svakako poželjne, u svom provođenju
aktivno obuhvaćaju samo manji broj građana Zagreba, dok većina u njima sudjeluje
kao publika za što plaća ulaznicu. Osim toga, neke velike sportske priredbe, poput
Snježne kraljice ove godine nisu niti održane. Stoga je predloženo da se iz sredstava
namijenjenih za velike sportske priredbe izdvoji 75.000,00 kn za sredstva izviđačkih
udruga.
Savjet mladih sudjelovao je na Konferenciji hrvatskih predstavnika u Regionalnoj
mreži mladih i Konferencije savjeta mladih, koja se održala 15. i 16. kolovoza 2014. u
Lepoglavi gdje je, između ostaloga, dogovoreno da će se oformiti koordinacija
županijskih savjeta mladih, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija.
Savjet mladih sudjelovao je na tematskoj sjednici Odbora za mladež Gradske skupštine
Grada Zagreba ''Program za mlade Grada Zagreba'', koja se održala 25. kolovoza
2014., a na kojoj se raspravljalo o donošenju programa za mlade.
Sukladno članku 11. stavku 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba
kojim je propisano da gradonačelnik Grada Zagreba po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim
pitanjima od interesa za mlade te o suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i Savjeta
mladih, 29. rujna 2014. održan je sastanak Savjeta mladih Grada Zagreba i
gradonačelnika Grada Zagreba. Osim gradonačelnika te članova i zamjenika članova
Savjeta mladih, sastanku su prisustvovali i predstavnici mnogih gradskih ureda.
Zaključeno je kako je od izrazite važnosti što skorije donošenje programa za mlade
Grada Zagreba.
Savjet mladih sudjelovao je na Otvorenim danima, koji su se održali 6. - 9. listopada
2014. u Bruxellesu, Kraljevina Belgija, u organizaciji Odbora regija te u suradnji s
Europskom komisijom i Europskim parlamentom. Tema je bila ''Growing Together –
Smart Investment for People''.
U organizaciji Udruge Zamisli i Regionalnog infocentra za mlade Zagreb, 17.
listopada 2014. održan je Sajam informiranja mladih na kojem je sudjelovao i
upoznao mlade sa svojim djelovanjem i Savjet mladih.
Sukladno članku 24., stavku 3. Zakona o savjetima mladih kojim je propisano da
inicijativu za zajednički sastanak predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih može pokrenuti i savjet
mladih, 21. listopada 2014. održan je sastanak s predsjednikom Gradske skupštine.
Tema razgovora bila je ''Program za mlade Grada Zagreba''.
Savjet mladih prisustvovao je stručnom skupu i promociji publikacije ''Potpora
mladima, roditeljima i stručnjacima - sprječavanje ranog napuštanja školovanja'', u
organizaciji Udruge Pragma, koja je održana 22. listopada 2014. u Novinarskom
domu. Publikacija je tiskana da bi se roditelji i stručnjaci te donositelji političkih

•

odluka upoznali s fenomenom ranog napuštanja školovanja.
U petak, 24. listopada 2014., u prostorijama Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu
i mlade osnovana je Koordinacija županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Za

glavnog tajnika izabran je Jurica Jug iz Savjeta mladih Grada Zagreba na jednogodišnji
mandat. Ideja za pokretanje Koordinacije proizašla je na Konferenciji savjeta mladih

•

održanoj u Lepoglavi u kolovozu ove godine, iz neformalnih usporedbi dotadašnje
prakse rada.
Na 6. sjednici Savjeta mladih 24. listopada 2014, Savjet mladih podnio je 2
amandmana na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente
slabijeg socijalnog statusa.

Savjet mladih je prvim amandmanom želio da se izmijene uvjeti prijave, odnosno da se
kriterij apliciranja definira brojem prikupljenih ECTS boda, i to tako da je student obvezan u
prethodnoj godini ostvariti minimalno 60 ECTS bodova. Zbog velikih razlika u provedbi
bolonjskog procesa na Sveučilištu u Zagrebu (i ostalim veleučilištima, privatnim školama i sl.)
nije moguće drugačije definirati uspješno polaganje godine. Na ovaj su način kriteriji jasniji i
usklađeniji te se mogu primijeniti na kandidate svih godina fakulteta osim na studente prve
godine. Također je predloženo da se iz članka obriše riječ ''apsolvent'' zbog nekonzistentnih
interpretacija i formuliranja jednakog statusa na različitim akademskim ustanovama.
Drugim je amandmanom Savjet mladih predložio da se ukine odredba/e o broju
stipendija u istom kućanstvu jer je to diskriminatorno prema članovim kućanstva koji ne mogu
dobiti stipendiju zbog drugog člana kućanstva koji je to pravo uspio ostvariti te su tako u
lošijoj poziciji u odnosu na druge kandidate. Stipendije bi se trebale ravnomjerno raspodijeliti
svim kandidatima koji zadovoljavaju kriterije, odnosno prema utvrđenom prijedlogu liste.
Na toj je sjednici Savjet mladih pokrenuo inicijativu za uključivanje Savjeta mladih u
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, koordinaciju koju je Grad Zagreb osnovao u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a koja je sastavljena od predstavnika Hrvatske
gospodarske komore, predstavnika Sveučilišta, predstavnika Razvojne agencije Zagreb - TPZ,
d.o.o. te predstavnika svih većih kompanija.
• Savjet mladih Grada Zagreba na 6. sjednici, 24. listopada 2014., donio je Program
rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2015., sukladno članku 19. Zakona o
savjetima mladih i članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba, te je
utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta
mladih Grada Zagreba za 2015., sukladno članku 13. alineji 6. Zakona o savjetima
mladih, te članku 7. alineji 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba.
• Savjet mladih održao je 10. studenoga 2014. sastanak s pročelnicom i predstavnicima
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, na kojem se raspravljalo o
problemima i potrebama mladih u Zagrebu te je Savjet mladih upoznat s izradom nove
Razvojne strategije, ZagrebPlana 2020.
• Savjet mladih izradio je prijedlog teksta ''Mladi u Zagrebu'' o problemima i potrebama
mladih u Zagrebu za osnovnu analizu novog razvojnog dokumenta ZagrebPlan 2020.
• Predstavnici Savjeta mladih prisustvovali su 16. studenoga 2014., u Staroj gradskoj
vijećnici, dodjeli Nagrade ''Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost'', koja se dodjeljuje
učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola Grada Zagreba te učenicima od 1. do 4.
razreda srednjih škola Grada Zagreba koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli
afirmaciji ljudskih prava, izrazitoj toleranciji i promicanju mira, slobode i jednakosti

među svojim vršnjacima.
• Udruga srednjoškolaca (USRED) pozvala je Savjet mladih na tribinu o standardu
srednjoškolaca "Srednjoškolac danas i sutra" na Međunarodni dan srednjoškolaca 17.
studenoga 2014., na koji poziv se Savjet mladih i odazvao.
• Na 7. sjednici Savjeta mladih 26. studenoga 2014., Savjet je podnio 7 amandmana na
Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2015., kojima su predložena sljedeća povećanja:
1.350.000,00 kn za UDRUGE MLADIH
89.000,00 kn za IZVIĐAČKE UDRUGE
55.000,00 kn za MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S
DAROVITIMA I DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA
100.000,00 kn za UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD
SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB
100.000,00 kn za PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA
DJECE I MLADEŽI
1.500.000,00 kn za INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
700.000,00 kn za CENTAR ZA MLADE
Predloženo je smanjenje sljedećih stavki: Nabava besplatnih udžbenika za
1.350.000,00 kn prvim amandmanom te 89.000,00 kn drugim amandmanom, Sufinanciranje
projekata trgovačkih društava u javnom sektoru za 55.000,00 kn trećim amandmanom,
Održavanje komunalne infrastrukture za 100.000,00 kn četvrtim amandmanom, te za
100.000,00 kn petim amandmanom, Ostale aktivnosti vezane uz informatizaciju uprave za
1.500.000,00 kn šestim amandmanom te za 700.000,00 kn sedmim amandmanom.
Predloženim amandmanima poticalo bi se aktivno sudjelovanje mladih u društvu, holistički
pristupilo slobodnom vremenu mladih te predvidio početak priprema za realizaciju projekta
centara za mlade Grada Zagreba.
Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika je, kao predlagatelj,
vlastitim amandmanom povećala stavku Udruge mladih za 500.000,00 kn, a stavku
Izviđačke udruge za 50.000,00 kn te stavku Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s
djecom s posebnim potrebama za 50.000,00 kn
• Savjet mladih je na 7. sjednici 26. studenoga 2014. donio Poslovnik o radu Savjeta
mladih Grada Zagreba, sukladno članku 15. Zakona o savjetima mladih i članku 8.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba.
• Savjet mladih prisustvovao je zasjedanju Regionalne mreže mladih, koje se održalo 27.
- 30. studenoga 2014. u Istanbulu, Republika Turska. Članica Savjeta mladih Dorotea
Martinec izabrana je za predsjednicu Odbora za kulturu i obrazovanje, dok je članica
Lara Kvesić izabrana za predsjednicu Odbora za osposobljavanje i umrežavanje.
• U organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, održan je tematski
sastanak s Povjerenstvom za izradu Prijedloga programa za mlade Grada Zagreba 9.
prosinca 2014., na kojem je Savjet mladih iznio svoje prijedloge za Program za mlade
Grada Zagreba.
• Od 12. do 14. prosinca 2014. Savjet mladih organizirao je 6. Konferenciju Savjeta
mladih ''Savjeti za centre za mlade'', u suradnji s gostima iz Ujedinjenog
Kraljevstva (Foreign Commonwealth Office & Youth Inspiration Group). Konferencija
je okupila mnogobrojne članove savjeta mladih, pročelnike i predstavnike gradskih

•

ureda, predstavnike organizacija civilnog društva, studenata, političkih pomladaka te
strane goste o temi centara za mlade. Zaključeno je kako su centri za mlade primjeri
dobre politike za mlade te kako se u njihovoj realizaciji mora ustrajati.
Predsjednica te član Savjeta mladih Boris Krajinović članovi su Povjerenstva za izradu
Prijedloga programa za mlade Grada Zagreba te aktivno sudjeluju u izradi prijedloga
programa. Savjet mladih kontinuirano održava rasprave o pitanjima koja su od
iznimnog značenja za mlade u Gradu Zagrebu te svoje stavove, mišljenja i prijedloge
iznosi na sjednicama Povjerenstva. Prijedlozi Savjeta mladih prihvaćeni su i uvršteni u
konačan Prijedlog programa za mlade Grada Zagreba 2015. - 2018. Nakon donošenja
programa za mlade Savjet mladih pratit će njegovu provedbu.
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