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 27. sjednici, 09. ožujka 2016., podnosi
IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015.
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 01. SIJEČNJA 2015. DO 31.
PROSINCA 2015.
Savjet mladih Grada Zagreba trenutno djeluje u 4. sazivu.
U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 16 sjednica, od kojih je šest sjednica
(10. 12., 13., 16., 19 i 21.) bilo telefonskih.
Savjet mladih je kao nadležno savjetodavno tijelo razmatrao prijedloge odluka i drugih
akata koji su bili na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine te je svoja izvješća te
prijedloge, primjedbe i mišljenja uputio matičnom radnom tijelu.
U nastavku je kratki pregled aktivnosti Savjeta mladih za izvještajno razdoblje:
•
•
•

Sudjelovanje na okruglom stolu ''Nasilje ostavlja tragove - Zvoni za nenasilje!'
održanom 12. veljače 2015. u Zagrebu.
Sudjelovanje na Mediterranean Complexity Summitu, koje se održalo 5. - 8.ožujka
2015. u Dubrovniku.
Sudjelovanje na javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga programa za mlade Grada
Zagreba 2015.-2018. 17. ožujka 2015. podnošenjem prijedloga za osnivanjem
zasebnog upravnog tijela Grada Zagreba koje će brinuti o sveobuhvatnoj politici za

•

•
•
•
•

•
•
•
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•
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•

mlade.
24. ožujka 2015. održan je sastanak Savjeta mladih i zamjenice gradonačelnika koja
obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba Sandre Švaljek te sastanak Savjeta
mladih i predsjednika Gradske skupštine Darinka Kosora, oba o temi Programa za
mlade Grada Zagreba i Centra za mlade.
Prisustvovanje 1. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske
od 18. do 19. travnja 2015. godine u Dubrovniku.
Prisustvovanje proljetnom plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih Skupštine
europskih regija 21. - 25. svibnja 2015. u Ponta Delgadi, Autonomna Regija Azori.
27. svibnja 2015. na 14. Sjednici Savjet je jednoglasno podržao prijedlog Programa za
mlade Grada Zagreba 2015. - 2018.
18. lipnja 2015. uspostavljena je suradnja Savjeta mladih Grada Zagreba i Udruge
Zamisli na projektu osnivanja Kluba za mlade koji je prijavljen na natječaj
Ministarstva socijalne politike i mladih. Nositelj projekta je Udruga Zamisli, a partneri
na projektu su Institut za stručno usavršavanje mladih i Vijeće Gradske četvrti
Črnomerec. Suradnik na projektu je i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Planirane
aktivnosti Savjeta mladih su informiranje mladih o Klubu za mlade putem Facebook
stranice Savjeta mladih Grada Zagreba, predstavljanje projekta na sjednici Savjeta
mladih Grada Zagreba te po završetku projekta uvrštavanje završnog izvješća projekta
na sjednicu Savjeta mladih Grada Zagreba radi evaluacije.
6. srpnja 2015. Savjet je ugostio Savez društava Naša djeca povodom 18. susreta
dječjih Foruma Hrvatske u Gradskoj skupštini.
Posjet Youth Inspiration Group inicijativi u Velikoj Britaniji te sastanak s
predstavnicima Ministarstva za vanjske poslove i poslove Commonwealtha 1. - 5.
kolovoza 2015. u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
22. rujna 2015. u prostorijama Gradske uprave upriličeno je predstavljanje infovodiča
"Vodič za mlade", za izradu kojeg je Savjet mladih iz svojih financijskih sredstava
izdvojio 25.000,00 kn te ga izradio u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo.
Savjet je na 20. sjednici 2.listopada 2015. jednoglasno prihvatio Prijedlog programa
rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2016.
Suradnja sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu i udrugom Studentski
informativni kutak na zajedničkoj organizaciji projekta ''Sveučilišna brucošijada'' 24.
listopada 2015. u Studentskom centru u Zagrebu. Za navedenu manifestaciju, Savjet je
iz svojih proračunskih sredstava izdvojio iznos od 20.000,00 kn.
Sudjelovanje predstavnika na 13. Otvorenim danima - Europskom tjednu regija i
gradova u Bruxellesu, 12.-15. listopada 2015.
Sudjelovanje članova Savjeta mladih na turniru "Noćni hakl'' 18. listopada 2015. na
Trgu Europe.
Konferencija "Zagreb za udruge mladih" u organizaciji Savjet mladih održana je 28.
studenoga 2015. u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Konferenciji je prisustvovalo
više od 100 mladih predstavnika udruga mladih i za mlade koji su informirani i
educirani o svim ključnim promjenama u 2015. koje se odnose na mlade i bolju
kvalitetu njihova života. Na Konferenciji su sudjelovali i predstavnici gradskih
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upravnih tijela, a poslije predavanja uslijedio je Okrugli stol o potrebama centara za
mlade.
Savjet je na 23. sjednici 26. studenog 2015. podnio 5 amandmana na Prijedlog
proračuna Grada Zagreba za 2016., kojima su predložene sljedeće promjene:
- prenamjena iznosa od 300.000.00 kn koji je planiran za aktivnost Velike sportske
priredbe na novu aktivnost Provođenje programa za mlade,
- povećanje od 500.000,00 kn za aktivnosti Udruge mladih uz smanjenje od
500.000,00 kn za aktivnost Velike sportske priredbe,
- povećanje od 500.000,00 kn za aktivnosti Kazališne djelatnosti uz smanjenje
500.000,00 kn za aktivnosti Prigodne manifestacije u Programu uređenja grada,
- povećanje od 100.000,00 kn za aktivnost Udruge koje djeluju na području promicanja
ljudskih prava i ravnopravnosti spolova uz smanjenje 100.000,00 kn za aktivnost
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja,
- povećanje od 100.000,00 kn za aktivnost Izviđačke udruge uz smanjenje 100.000,00
kn za aktivnost Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja.
Savjet mladih je također na spomenutoj sjednici uputio prijedlog da se u Gradskom
uredu za obrazovanje, kulturu i sport osigura dodatan broj zaposlenika kako bi se
moglo osigurati što kvalitetnije provođenje niza aktivnosti predviđenih Programom za
mlade Grada Zagreba od 2015. do 2018. godine.
Posljednja sjednica Savjeta mladih u 2015. održana je 8. prosinca 2015. radi dogovora
o načinu rada Savjeta mladih Grada Zagreba uz prisutnost Mirjane Lichtner Kristić,
tajnice Gradske skupštine Grada Zagreba, Branke Hraško, voditeljice Službe za rad
Gradske skupštine i radnih tijela i Žane Tropina, voditeljice Službe za financijska
pitanja i informatičke poslove.
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