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 i 9/16), Savjet mladih Grada Zagreba, na 43. sjednici, 9. veljače 2017.,
podnosi
IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.
UVOD
Savjet mladih Grada Zagreba (dalje u tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo
Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.
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 i
9/16).
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 1. SIJEČNJA 2016. DO 31.
PROSINCA 2016.
Savjet mladih Grada Zagreba trenutno djeluje u 4. sazivu.
U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 15 sjednica, od kojih je 5 sjednica
(32., 34., 35., 38. i 42.) 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:


Održan je sastanak s gradonačelnikom Grada Zagreba 21. siječnja 2016. o provedbi
Programa za mlade Grada Zagreba od 2015. do 2018., s naglaskom na korištenje
prostora mjesne samouprave za mlade u svrhu klubova za mlade te na potrebu
osnivanja centra za mlade i subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih, o
podnesenim amandmanima Savjeta mladih Grada Zagreba na Prijedlog proračuna
Grada Zagreba za 2016., a povezano s financiranjem iz rebalansa proračuna i o























Izvješću o radu gradonačelnika.
Održan je prvi partnerski sastanak 19. siječnja 2016. Kluba za mlade, projekta kojim
je uspostavljena suradnja Savjeta mladih Grada Zagreba i Udruge Zamisli, financiran
od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Održan je sastanak s predsjednikom Gradske skupštine 1. veljače 2016. s naglaskom
na provedbi Programa za mlade Grada Zagreba od 2015. do 2018., suradnji Savjeta
mladih i predsjednika Gradske skupštine prigodom pružanja nefinancijske potpore
Savjeta mladih raznim projektima te suradnjom Savjeta mladih i predsjednika Gradske
skupštine prigodom pružanja nefinancijske potpore organizacijama mladih.
Dana 5. veljače 2016. otvoren je Klub za mlade, projekt na kojem je Savjet mladih
Grada Zagreba suradnik u provedbi.
Na 26. sjednici, 11. veljače 2016. Savjet mladih Grada Zagreba uspostavio je suradnju
na izradi novog izdanja Zlatne karte. Proljetno izdanje Zlatne karte tako je sadržao dio
namijenjen informiranju i promidžbi rada Savjeta mladih Grada Zagreba.
Na spomenutoj 26. sjednici dogovorena je i suradnja s Regionalnom zakladom za
lokalni razvoj Zamah Fond mladih UZGON.
Održan je sastanak Savjeta mladih Grada Zagreba s predstavnicima Gradskog ureda za
imovinsko-pravne poslove i imovinu grada 19. veljače 2016. o centrima za mlade.
Osnovana je radna skupina Savjeta mladih Grada Zagreba za izradu prijedloga
ispitivanja mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu na 27. sjednici 9. ožujka 2016.
Radna skupina kreirala je istraživanje rezultati kojeg će biti od velike koristi
donosiocima odluka o politici za mlade.
Na 28. sjednici 25. travnja 2016. Savjet mladih Grada Zagreba, na temelju rada radne
skupine za izradu prijedloga ispitivanja donio je odluku o provođenju natječaja za
potrebe ispitivanja mišljenja i potreba mladih u gradu Zagrebu. Ispitivanje ima sljedeće
cjeline: sociodemografske karakteristike ispitanika, informiranost o regionalnoj i
mjesnoj samoupravi, informiranost o politici za mlade, potrebe mladih u Gradu
Zagrebu i mogućnost samostalnog unosa prijedloga i komentara.
Na Izbornoj skupštini Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija (AER
Youth Regional Networka) 1. svibnja 2016. izabrani su članovi Savjeta mladih Grada
Zagreba u predsjedništvo te organizacije.
Članovi Savjeta mladih Grada Zagreba uključili su se u rad Partnerskog vijeća Urbane
aglomeracije Zagreb 6. svibnja 2016.
Dana 31. svibnja 2016. održan je sastanak s predstavnicima Komisije za koordinaciju
pitanja mladih Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za poticanje
suradnje radi razmjene iskustava u području mladih, a osobito radi potpisivanja
Memoranduma o suradnji u području mladih između Ministarstva socijalne politike i
mladih i Ministarstva civilnih poslova.
Na 30. sjednici 29. lipnja 2016. Savjet mladih Grada Zagreba zaključio je prihvatiti
ponudu agencije MojTelekom za provođenje ispitivanja potreba mladih u Gradu
Zagrebu kao najpovoljniju od pristiglih ponuda.
predstavnici Savjeta mladih sudjelovali su na Ljetnoj akademiji Europske udruge
regija u Sarpsborgu, Ostfold, Norveška 16.-20. kolovoza 2016.



















Na 33. sjednici, 19. rujna 2016. provoditelj istraživanja iz agencije MojTelekom
predstavio je rezultate provedenog ispitivanja mišljenja i potreba mladih u Gradu
Zagreba. Prema navedenim rezultatima mladi Grada Zagreba djeluju prilično
nezainteresirano za političke aktivnosti, iako percipiraju važnost djelovanja mladih u
političkim procesima. Nedovoljno su informirani o važnosti i djelovanju
predstavničkih tijela u Gradu Zagrebu te o mogućnostima participiranja u donošenju
odluka. Također, nedovoljno su informirani o politikama za mlade na nacionalnoj, ali i
na regionalnoj razini. Među glavnim problemima koje ističu i dalje je nezaposlenost, a
smatraju da je kao nužan korak rješavanju svih problema mladih njihovo uključivanje
u društveno politički život. Međutim, iako se većina nije odazvala na prošle lokalne
izbore, polovica ih smatra glasovanje i potpisivanje peticija važnim aktivnostima u
rješavanju problema mladih u Gradu Zagrebu. Tek dio je aktivan u političkim
strankama i udrugama civilnog društva. Takvi rezultati temelj su ne samo gradske
politike prema mladima, već i daljnjeg rada Savjeta mladih Grada Zagreba.
Na spomenutoj 33. sjednici Savjet mladih Grada Zagreba donio je Program rada
Savjeta mladih Grada Zagreba za 2017. godinu.
Održan je sastanak s gradonačelnikom Grada Zagreba 27. rujna 2016. o provedenom
istraživanju među mladima s raspravom o prikazanim rezultatima.
Održan je sastanak s predsjednikom Gradske skupštine 27. rujna 2016. radi dogovora
oko predstavljanja rezultata ispitivanja mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu na
sjednici Gradske skupštine.
Dana 1. listopada 2016. Savjet mladih Grada Zagreba je bio domaćin zasjedanja
Predsjedništva Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija (AER Youth
Regional Networka).
Savjet mladih Grada Zagreba je 4. listopada 2016. na 36. sjednici predložio Gradskoj
skupštini kao točku dnevnog reda ''Izvješće o provedenom ispitivanju mišljenja i
potreba mladih u Gradu Zagrebu''.
Sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih na 14. Otvorenim danima - Europskom
tjednu regija i gradova u Bruxellesu, 10. - 13. listopada 2016.
Izvješće o provedenom ispitivanju mišljenja i potreba mladih Grada Zagreba
prihvaćeno je na 46. sjednici Gradske skupštine 20. listopada 2016. Izvješće je potaklo
brojne zastupnike i zastupnice na raspravu o problemima mladih u Gradu Zagrebu.
Inicijativa za provođenjem ovakve aktivnosti pohvaljena je i pružena je potpora
Savjetu mladih u daljnjem radu na problematici mladih.
Sudjelovanje na jesenskom plenarnom zasjedanju odbora Skupštine europskih regija
(AER), koje se održalo 7. - 10. studenoga 2016. u Izmiru, Republika Turska.
Sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih na jesenskom plenarnom zasjedanju
Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija (AER Youth Regional
Networka), koje se održalo u Vrancei, Rumunjskoj, 18. - 20.studenoga 2016.
Održana je Konferencija Savjeta mladih ''EU fondovi za mlade'' 24. - 25. studenoga
2016. koja je okupila predstavnike ministarstava koji u svojoj nadležnosti imaju
provedbu natječaja financiranih iz sredstava fondova Europske unije, a pokrivaju
tematike mladih te predstavnike Gradskog ureda za programe i projekte Europske unije
kako bi pomogli udrugama mladih u ostvarivanju partnerstva za nove projekte i bolju

iskoristivost financijskih sredstava iz EU fondova za mlade.
 Održana je 2. Konferencija Savjeta mladih Grada Zagreba "Zagreb za udruge mladih"
17. prosinca 2016. na kojoj su, uz predstavnike Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i sport, predstavnike Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, Odbora za mladež Gradske skupštine te druge sudionike, definirani prioriteti
politike prema mladima za nadolazeće razdoblje: informiranje mladih, poticanje
volonterstva među mladima, ostvarivanje strukturiranog dijaloga među dionicima
politike za mlade te razrada centara za mlade.
 Savjet mladih Grada Zagreba je na 40. sjednici 23. studenoga 2016. podnio četiri
amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017., kojima je predloženo:
- povećanje od 500.000,00 kn na aktivnosti Udruge mladih Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i sport, uz smanjenje od 500.000,00 kn na aktivnosti Usluge
elektroničnih komunikacija Stručne službe gradonačelnika,
- povećanje od 70.000,00 kn na aktivnosti Programi socijalnog i humanitarnog značenja
Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, uz smanjenje 70.000,00 kn na
aktivnosti Informatizacija Gradske skupštine Grada Zagreba,
- povećanje od 15.000,00 kn na aktivnosti Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i
mladeži Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, uz smanjenje 15.000,00
kn na aktivnosti Informatizacija Gradske skupštine Grada Zagreba,
- povećanje od 1.000.000,00 kn na aktivnosti Potpora vrhunskom sportu Gradskog ureda
za obrazovanje, kulturu i sport, uz smanjenje 1.000.000,00 kn na aktivnosti Održavanje
sportskih objekata istog ureda.
 Savjet mladih Grada Zagreba je tijekom cijele 2016. godine promovirao rad Grada
Zagreba i njegovih tijela u dijelu u kojem se odnosi na rješavanje problema mladih i
poboljšanje njihova položaja te su članovi Savjeta mladih radi promidžbe i
popularizacije politike za mlade redovito gostovali na lokalnim televizijskim i
radijskim emisijama.
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