
IZVJEŠĆE O RADU  
SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA  

OD RUJNA 3. RUJNA 2008. DO 30. STUDENOGA 2009. 
 
 

I. UVOD 
 
Savjet mladih Grada Zagreba (u nastavku: Savjet) osnovan je Odlukom o osnivanju 

Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08), kao savjetodavno tijelo 
Gradske skupštine Grada Zagreba, kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih (od 15 do 29 
godina života) u javni život Grada Zagreba.  
 

Odlukom o osnivanju određen je broj članova Savjeta, način njihova izbora, način 
utjecaja Savjeta na rad Gradske skupštine u postupku donošenja odluka i drugih akata od 
izravnog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada, osiguravanje 
prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga važna pitanja. 
 

Rad Savjeta zasniva se na odredbama Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. 
godine (Narodne novine 82/09), Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 23/07) i 
Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 
14/04). 
 

Prema Odluci Savjet ima 15 članova uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika. 
 

Gradska skupština Grada Zagreba pokrenula je postupak izbora članova Savjeta 
javnim pozivom, kojim je pozvala udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička 
vijeća, studentske zborove te druge registrirane oblike organiziranja mladih, da predlože 
kandidate za članove Savjeta. 
 

Zaključkom o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 9/08) izabrani su: Renco Majdak, Dominik Šepak, Marijana Žitnik, Loredana Benčić, 
Jakov Ivković, Maja Vukmanić, Cvijeta Senta, Vedran Ferčec, Hrvoje Šamija, Marija 
Iveković, Martina Katalenić, Ana Marija Meniss, Ino Hosni, Bruna Kostelac i Tomislav 
Šagud. 
 

Na 1. sjednici za predsjednicu Savjeta izabrana je Loredana Benčić a za zamjenika 
predsjednice Dominik Šepak. 

 
U izvještajnom razdoblju, temeljem članka 9. navedenog Zakona, razriješeni su 

sljedeći članovi: 
 Cvijeta Senta - zbog navršenih 30 godina života,  
 Marija Iveković, Tomislav Šagud i Loredana Benčić - na osobni zahtjev, te 
 Martina Katalenić i Bruna Kostelac - zbog neopravdanih izostanaka sa sjednica 

Savjeta. 
Umjesto razriješenih članova izabrani su: Olga Plazibat, Petar Puntijar, Krešo Papec, 

Lana Rubinić i Domagoj Gregov. 
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Na 9. sjednici Savjeta za predsjednika izabran je Dominik Šepak a za zamjenicu 
predsjednika Olga Plazibat. 

Savjet mladih: 
- raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta, 
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine koja su od interesa za 

mlade,  
- predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata i raspravu 

od značenja za unapređivanje položaja mladih o pojedinim pitanjima, te način 
rješavanja navedenih pitanja, 

- daje mišljenje Gradskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i 
drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih, 

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade, 
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i 

donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja 
mladih, 

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje 

položaja mladih, 
- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici 

Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih 
zemalja, 

- predlaže Gradskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada 
savjeta mladih, 

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
 
 

II. RAD SAVJETA NA SJEDNICAMA 
 

Na prvoj sjednici Savjet je donio Pravilnik o radu, potvrđen od Gradske skupštine, 
kojim je određeno da se sastaje jedanput u 2 mjeseca.  
 

Zakonom o savjetima mladih propisano je da izvješće o svom radu Savjet podnosi 
Gradskoj skupštini jedanput godišnje. 
 

Na 1. sjednici Savjet je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu Prijedloga 
programa rada i Nacrta financijskog plana Savjeta i imenovanje članova Povjerenstva, radi 
detaljnijeg utvrđivanja djelovanja Savjeta. Povjerenstvo je izradilo Prijedlog programa rada i 
Nacrt financijskog plana koji su usvojeni na 2. sjednici Savjeta, a potvrdila ih je Gradska 
skupština.  
Program rada za 2009. sadrži sljedeće aktivnosti: 

– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
– suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 
– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
– suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 

politici prema mladima, 
– ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih. 

 
Aktivnosti sadržane u ovom programu proizlaze iz djelokruga rada Savjeta. Sastavni 

dio ovog programa je Plan izvršenja Programa u kojem su navedene konkretne aktivnosti, 
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nositelji, vrijeme realizacije i potrebna financijska sredstva. Detalji ovih dokumenata 
objavljeni su na internetskim stranicama Grada Zagreba 

U navedenom razdoblju održano je 10 sjednica.  
Pregled nazočnosti članova Savjeta sjednicama je u prilogu ovog izvješća. Savjet je 

razmatrao 31 točku dnevnoga reda. O pitanjima o kojima je raspravljao 28 puta bio 
jednoglasan a tri se puta izjasnio većinom glasova. 

U nastavku su kratko obrazložene točke dnevnog reda u skladu s Programom rada 
Savjeta.  
 
 
 S obzirom da je Nacionalni program djelovanja za mlade donesen u srpnju 2009., 

u navedenom se razdoblju nije mogla započeti izrada novoga Gradskog programa 
djelovanja za mlade pa su stoga u okviru ove problematike razmatrane samo tri točke: 
 

1) Prijedlog zaključka o traženju izvješća o provođenju Gradskog programa 
djelovanja za mlade Grada Zagreba 

 
 Savjet je već na 2. sjednici uvrstio ovu točku u dnevni red, te nakon rasprave zaključio 
zatražiti od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport da, uz suradnju i sudjelovanje 
nadležnih gradskih upravnih tijela, pripremi izvješće o provođenju Gradskog programa 
djelovanja za mlade Grada Zagreba te da ga dostavi Savjetu mladih najkasnije do 1. listopada 
2008. Zatraženo je da izvješće treba sadržavati podatke o do sada ostvarenim ciljevima, 
odnosno provedenim mjerama, o mjerama koje nisu provedene i o razlozima njihova 
neprovođenja, te o planiranim i utrošenim financijskim sredstvima za provođenje pojedine 
mjere. 
 

2) Izvješće o provedbi Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba 
 

Na 3. sjednici Savjet je raspravljao o podnesenom izvješću Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport te je nakon rasprave zaključio da ga treba izmijeniti i dopuniti 
tako da se: 

– iz Izvješća izostavi sve što se ne odnosi na mlade, pogotovo u financijskom dijelu, da 
bi se vidjelo koliko je sredstava izdvojeno za potrebe mladih, 

– za mjere za koje je u Izvješću navedeno da su realizirane i provode se, dostave podaci 
o zadovoljstvu krajnjih korisnika, što je važan pokazatelj pri izradi novoga gradskog 
programa djelovanja za mlade, 

– za mjere za koje je u Izvješću navedeno da su djelomično realizirane, navedu razlozi 
zbog kojih neka mjera nije u cijelosti realizirana i u kojem je dijelu realizirana, a u 
kojem nije. 

 
3) Izvješće o provedbi Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba - 

dopuna 
 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport je sukladno zaključcima 3. sjednice 

dostavio odgovore na razmotreno izvješće, o kojima je Savjet raspravljao na 5. sjednici te 
Izvješće primio na znanje uz sljedeći zaključak: 

"Iako je u točki 20. dopune Izvješća navedeno da je mjera "Omogućiti korištenje dijela 
kapaciteta studentskih i đačkih domova te objekata u vlasništvu pojedinih fakulteta za 
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studentski, omladinski turizam i međunarodnu razmjenu" nejasno koncipirana i obrazložena 
te da realizacija ove mjere ne ovisi samo o lokalnoj zajednici, Savjet smatra da je navedena 
mjera jasno koncipirana i obrazložena. Budući da Sveučilištu nedostaje smještajnih kapaciteta 
za strane studente bez kojih nije moguće razvijati međunarodnu suradnju, Savjet smatra da bi 
Grad Zagreb kao hrvatski sveučilišni centar u kojem se ogleda kulturna i obrazovna razina 
naše države, trebao pomoći da Sveučilište u Zagrebu riješi ovaj problem." 
 
 
 Savjet je na sjednicama pod ukupno 6 točaka dnevnoga reda raspravljao o 

uspostavljenim kontaktima s drugim savjetodavnim tijelima u zemlji i inozemstvu: 
 

1) 
U smislu uspostavljanja kontakta sa savjetodavnim tijelima u inozemstvu, Helena 

Miladić je na 3. sjednici izvijestila Savjet o Sastanku mladih europske regije koji se održao u 
Wiesbadenu od 23. do 25.11.2008. Nakon pregovora u Strasbourgu Savjet  se može, iako 
Hrvatska još nije članica Europske unije, prijaviti za korištenje sredstava fondova 
namijenjenih aktivnostima mladih. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport obavijestit će 
o tome Savjet da bi se pravodobno mogli pripremiti projekti. 
 

2) 
Informacija o suradnji i razmjeni iskustava sa savjetima mladih Zagrebačke županije, 

Primorsko-goranske županije i ostalima. 
Dominik Šepak izvijestio je članove Savjeta da su Loredana Benčić, predsjednica 

Savjeta, i on, uspostavili kontakt sa članovima Savjeta mladih Zagrebačke županije, 
Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Zaključeno je da će se uskoro održati sastanak 
posebno sa Savjetom mladih Zagrebačke županije u prostorijama Gradske skupštine. Što se 
tiče suradnje s ostalim savjetima mladih, predviđene Programom rada, prihvaćen je prijedlog 
Savjeta mladih Rijeke i Primorsko-goranske županije da se održi sastanak svih savjeta mladih 
u mjesecu travnju ove godine u Opatiji. 
 

3) 
a) Na 7. sjednici Renco Majdak izvijestio je članove Savjeta o sudjelovanju na 

Regionalnom seminaru za predstavnike savjeta mladih, koji je održan u Opatiji od 3. do 5. 
travnja 2009., a dio je projekta "Mladi donositelji odluka u lokalnoj zajednici", realiziranog u 
okviru programa PHARE 2006. "Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva 
u pretpristupnom procesu", uz potporu partnera - gradova Opatije, Rijeke, Čakovca i 
Slavonskog Broda te Omladinske informativne agencije BiH. 

b) Konferencija Savjeta mladih u Rijeci 
  Konferenciji Savjeta mladih u Rijeci, od 17. do 19. travnja 2009.  prisustvovali su 
Hrvoje Šamija, Dominik Šepak, Olga Plazibat, Jakov Ivković i Vedran Ferčec. Tema je bila 
"Utjecaj ekonomske krize na mlade u Republici Hrvatskoj", a organizatori su bili savjeti 
mladih gradova Rijeke i Varaždina te Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije. 

c) Poziv  na suradnju Savjeta mladih Zagrebačke županije 
  Dominik Šepak, Cvijeta Senta, Olga Plazibat i Hrvoje Šamija prisustvovali su sjednici 
Savjeta mladih Zagrebačke županije, na kojoj su razmijenili iskustva s njihovim članovima te 
se dogovorili o daljnjoj suradnji. 



 5 

Za tu su sjednicu predložene teme o kojima se raspravljalo na zajedničkom sastanku: 
- o istraživanju IDIZ-a (2006.) o potrebama mladih na razini Zagrebačke 

županije i Grada Zagreba te koliko se stanje promijenilo od kada je to 
istraživanje napravljeno, 

- mogućnost povezivanja i zajedničkog podnošenja prijedloga lokalnim vlastima 
radi poboljšanje statusa mladih i 

- o odjelima za mlade pri skupštinama, te o financijskim sredstvima koja se 
izdvajaju za mlade. 

 
4) 

 Nakon upoznavanja mnogih savjeta mladih iz Hrvatske na Konferenciji u Rijeci, ovaj 
je savjet kao brojčano najveći, na 8. sjednici razmatrao ideju da se organizira konferencija 
Savjeta mladi. 

Jakov Ivković, Olga Plazibat i Dominik Šepak izradili su radni materijal o pripremama 
za konferenciju, koja se planira održati u studenome 2009. te je prihvaćeno da: 

- glavna tema konferencije bude zaposlenost mladih svih profila kao prioritet; 
- sudionici budu članovi savjeta mladih Hrvatske te susjednih zemalja; 
- se organiziraju tri predavanja predstavnika sveučilišta, gospodarstva, head 

huntera, ekonomskih stručnjaka, političara i dr., o zadanoj temi; 
- se nakon predavanja održe rasprave, okrugli stolovi i radionice te donesu 

zaključci koji će se objaviti na web-stranici; 
- postoji mogućnost da se sudionicima podijele povelje ili nešto slično; 
- da se pozovu udruge, mediji (tiskovni i elektronski i dr.). 

 
5) 
Helena Miladić informirala je Savjet da je uspostavila vezu s predstavnikom European 

Youth Foruma, koji preporučuje da predsjednik Gradske skupštine uputi motivacijsko pismo 
u Bruxelles, u kojem bi se naveli interesi Savjeta, te što bi njegovi članovi željeli posjetiti ili 
možda sudjelovati u radu slične organizacije.  
Glede planiranog puta u Bruxelles Savjet je zaključio da se za sada odgodi zbog intenzivnih 
priprema za konferencije mladih. 
 

6) 
Ino Hosni upoznao je članove Savjeta da je od 6. do 13.9.2009. sudjelovao na 

konferenciji Balkan Youth and Sport Forum (BYSF) u organizaciji ISCA-e (International 
Sport and Cultural Assocciation), pod pokroviteljstvom Vijeća Europe u Sarajevu.  
Cilj konferencije bio je pisanje deklaracije koja će se uputiti vladama i lokalnim vlastima u 
regiji. Naglasak je bio na neformalnoj edukaciji mladih (kroz sport, jačanje demokracije i 
europske povezanosti mladih). 
U ime Grada Zagreba sudjelovao je i Milan Pavelić, kao predstavnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport i Hrvačkog kluba „Sesvete“. 
Sudjelovali su u svim aktivnostima konferencije i predstavili gradske sportske projekte 
ostalim sudionicima, bosanskohercegovačkim političarima i predstavnicima Vijeća Europe - 
„Vikendom u športske dvorane“ Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport i projekt 
„Noćni hakl“ Kluba Sineki što ga sufinancira Grada Zagreba.  
Važno je napomenuti da su navedeni projekti od ostalih sudionika konferencije ocijenjeni 
inovativnim i jedinstvenima, te da je Grad Zagreb prepoznat kao grad sporta koji drži do 
sporta i ulaže u razvoj rekreativnog i vrhunskog sporta svojih mladih građana. 
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 Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade.  

Članovi Savjeta ujedno i predstavnici organizacija mladih, te su se o sljedeće tri 
točke na sjednici Savjeta prethodno konzultirali sa svojim organizacijama. 

 
1) 
 Pojedini članovi izvijestili su Savjet o svojem sudjelovanju na: 
- IV. Nacionalnoj konferenciji za mlade (Cvijeta Senta, Marijana Žitnik i Ino Hosni), 
- otvaranju Informativnog centra za mlade Zagreb, Kninski trg 4, Vrbik, (Loredana 

Benčić i Renco Majdak), 
- okruglom stolu "Mladi u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici" (Cvijeta 

Senta, Maja Vukmanić i Hrvoje Šamija), 
- tribini o nasilju nad mladima i među mladima u povodu Međunarodnog dana 

mladih (Ana Marija Meniss, Ino Hosni i Cvijeta Senta). 
 

2) 
Okrugli stol o vidljivosti i stupnju zadovoljstva provedbom Gradskog programa 

djelovanja za mlade Grada Zagreba trebao se održati u prostorijama Tribine Grada Zagreba na 
Kaptolu. Planiralo se pozvati udruge mladih i druge organizacije koje se bave mladima s 
područja Grada Zagreba, učenička vijeća te predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. S obzirom na to da je ova točka 
dnevnog reda bila u predbožićno vrijeme, okrugli stol nije održan, ali će se nastojati održati u 
sklopu navedene konferencije. 
 
 Savjet je 8 puta kao savjetodavno radno tijelo razmatralo prijedloge odluka i 

drugih akata koji su bili na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine, te je svoje 
prijedloge i mišljenja uputilo matičnom radnom tijelu, i to: 
 

1) 
Savjet je dao mišljenje da Gradska skupština razmotri Program razvoja športa Grada 

Zagreba za 2006. - 2010. i Analizu stanja zagrebačkog športa kao podloge za raspravu, te je 
ujedno dao mišljenje da je u vezi s izradom Strategije razvoja športa u Gradu Zagrebu 2010. - 
2014. potrebno:  

- izraditi novu mrežu športskih objekata u Gradu Zagrebu i u odgovarajućim 
prostornim planovima odrediti površine za izgradnju športskih objekata,  

- u strategiji razlikovati dvije kategorije: A) profesionalni šport i B) rekreativni 
šport, 

- reorganizirati sustav športa i športske rekreacije tako da se mladima i nakon 
selekcije omogući rekreativno bavljenje športom (npr. 2 puta tjedno), tim više što 
su športski klubovi koncentrirani na profesionalizam pa mnogi učenici i studenti 
odustaju od bavljenja športom jer ne mogu uskladiti svoje obveze vezane uz 
obrazovanje s intenzivnim treniranjem (5 puta tjedno), 

- ravnomjerno ulagati sredstva u razvoj svih športova jer su u odnosu na nogomet, 
rukomet i košarku neki drugi športovi zapostavljeni,  

- uspostaviti informatički sustav (interaktivnu kartu športskih objekata) koji će 
građane potpuno informirati o mogućnostima bavljenja športom u njihovom 
kvartu (lokacije športskih objekata, športovi kojima se mogu baviti, termini 
bavljenja pojedinim športom, slobodni termini u pojedinom objektu itd.), 



 7 

- omogućiti građanima Grada Zagreba da po povoljnim cijenama u svrhu rekreacije 
i očuvanja zdravlja, iznajmljuju dvorane, bazene i ostale gradske športske objekte 
u slobodnim terminima (prema interaktivnoj karti). a da pri tome mladi građani  
(15 - 29 godina) imaju prednost, 

- osigurati da se školskim športskim dvoranama i terenima koriste ponajprije mladi, 
a tek potom ostali građani, u slobodnim terminima, 

- omogućiti angažiranje trenera za funkcioniranje školskih športskih klubova ako 
postojeći nastavni kadar u školi ne može organizirati športske aktivnosti unutar 
škole, 

- sufinancirati projekte zagrebačkih športskih udruga (plesnih, ritmičkih) zbog 
održavanja tjelesne kulture i nakon obveznog školskog programa, 

- da školski športski klubovi minimalno jednom godišnje prezentiraju svoj rad, 
najbolje u sklopu obilježavanja i prezentacije lokalne zajednice - gradske četvrti u 
kojoj djeluju (npr. dani pojedinih gradskih četvrti), 

- omogućiti da se nedjeljom parkirališni prostor velikih trgovačkih lanaca 
(marketinškom modelu zainteresiranosti) koristi za športsku poduku i natjecanje 
biciklista, kartingaša, mopedista, ispit spretne vožnje (autoslalom), 

- određeni postotak novca koji dobivaju kolektivni športovi uložiti u perspektivne 
selekcije i pojedince u kolektivnim športovima,  

- da Grad Zagreb koristi sredstva pretpristupnih fondova EU kroz dodatna sredstava 
za ukupnu potporu zagrebačkom športu, prije svega radi ulaganja u športske 
objekte, 

- radi prevencije neprihvatljivog ponašanja mladih i eskalacije nasilja na športskim 
terenima, voditi brigu o razvoju motošportova i urbanih športova u koja su 
potrebna manja ulaganja, a kojima se može baviti velik broj mladih,  

- Karting centar - Špansko zadržati u postojećim okvirima i koristiti ga isključivo za 
osposobljavanje mladih vozača kartinga,  a ne ulagati sredstva u njegovu 
dogradnju jer zbog izrazite gustoće stambene zone u kojoj se nalazi nije moguće 
organizirati treninge i natjecanja u karting športu. Sredstva namijenjena za 
njegovu dogradnju treba preusmjeriti za početak gradnje Auto-moto centra koji bi 
bio polivalentne namjene s mogućnošću osposobljavanja, treniranja i natjecanja u 
oktanskim športovima sve vezano uz već postojeću infrastrukturu u Lučkom 
(aerodrom) za koji se predviđa nova betonska pista, 

- da sadržaj nastavnog programa respektira vrijeme u kojemu živimo te u tom 
smislu "tehničke športove" među kojima su i oni koji su dio prometne kulture i 
poželjni od najranije dobi: biciklizam, karting, skuteri te auto i zrakoplovno 
modelarstvo kao i tehničke djelatnosti na vodi poput: kajaka, kanua, jedrenja, 
ronjenja, daskanja 

 
 

2) 
Savjet je dao pozitivno mišljenje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Zagreba za 2008. te o prijedlozima izmjena i dopuna programa: 
- javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, sredstava za pomoć djeci 

zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2008., u 
srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008., u kulturi Grada Zagreba za 2008. i u 
objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2008. 
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3) 
Savjet je raspravljao o Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedlogu 

odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedlogu projekcije Proračuna 
Grada Zagreba za razdoblje 2010. - 2011, te o prijedlozima programa po djelatnostima: 

- javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009.,  
učeničkog i studentskog standarda, te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih 
branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2009., u kulturi, u športu i 
u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009., socijalnog i humanitarnog značenja 
za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2009., socijalnog 
značenja za 2009., socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2009., te Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 

Nakon rasprave Savjet je: 
- većinom glasova podržao prijedlog Ina Hosnija za izmjenu Prijedloga proračuna, 
- jednoglasno podržao prijedloge što ih je u pisanom obliku dostavio Renco 

Majdak, a podnijela Cvijeta Senta, koji se odnose na Prijedlog programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009., 

- većinom glasova podržao prijedlog Hrvoja Šamije za smanjivanje troškova za 
informatičke usluge u Prijedlogu proračuna. 

 
Savjet je podržao navedene prijedloge za prethodnu raspravu (prvo čitanje) na sjednici 

Gradske skupštine Grada Zagreba, uz sljedeće prijedloge i primjedbe na: 
 

1. Prijedlog Proračuna  Grada Zagreba za 2009. 
- da se planirani iznos za Prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece za 2009. od 5 

milijuna kuna poveća na 6 milijuna, koliko je iznosio plan za 2008. te pojačaju 
aktivnosti na realizaciji programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i 
mladih kako bi se planirani iznos utrošio upravo za tu namjenu, 

- da se smanje troškovi za informatičke usluge tako da se centralizira informatička 
podrška svim korisnicima gradskog proračuna; 

 
2. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- u uvodnom dijelu predloženog programa navode se podaci o broju udruga 

tehničke kulture učlanjenih u dvanaest gradskih granskih saveza i Zajednicu 
tehničke kulture. U nastavku poimence su nabrojeni Zajednica tehničke kulture i 
deset saveza tehničke kulture, pa se postavlja pitanje što je sa još dva saveza 
tehničke kulture. Savjet mladih predlaže da se do drugog čitanja ova pogreška 
otkloni kako bi  Gradska skupština imala realan uvid u stanje gradske tehničke 
kulture, 

- u sadržaju predloženog programa koji je izuzetno kvalitetno sastavljen radi 
prepoznavanja značenja djelatnosti tehničke kulture, osobito prema mladima i za 
mlade, dominira informatika na štetu drugih programa koji su također važni, a 
zbog načina života marginalizirani. Ovdje se posebno misli na sve one programe 
koji potiču neposredan rad u klubovima, druženje na projektima čime se postiže i 
bolja integracija mladih u društvo nasuprot već razvijenoj pojedinačnoj ovisnosti 
mladeži o kompjutorima, osobito igricama. 
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4) 
Savjet je, povodom nesretnih događaja nasilja među maloljetnicima, raspravljao o 

dokumentima vezanim uz tematsku sjednicu Gradske skupštine: 
a) Sigurnost u Gradu Zagrebu - Gradom protiv nasilja i 
b) Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o inicijativi za izmjene zakona 

koji reguliraju pitanja sigurnosti. 
 

Savjet je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri materijal "Sigurnost 
u Gradu Zagrebu - Gradom protiv nasilja", uz sljedeće prijedloge: 

- u poglavlju II. točki 2. dan je tabelarni prikaz djece i mladih s poremećajima u 
ponašanju po dobnoj strukturi, do dobne skupine mlađi punoljetnik. Predlaže se 
praćenje i davanje podataka o neprihvatljivom ponašanju i počinjenju kaznenih 
dijela mladih do 29 godina života; 

- oživotvorenje "Policije u zajednici" kao nove kulture policijskog postupanja 
dugotrajan je proces poboljšanja komunikacije između policije i građana. Mnogi 
građani, osobito mladi nisu dovoljno ili nisu nikako upoznati na koji način mogu 
kontaktirati tzv. kvartovskog policajca i kako im on može pomoći. Stoga se o 
tome predlaže nova medijska kampanja, koja bi trebala biti trajna, preko 
zagrebačke internetske stranice (Zagreb.hr), televizije i na drugi način; 

- radi povećanja sigurnosti u školama predlaže se, kao pilot-projekt,  uvesti čuvara 
u škole u kojima je bilo nasilja; 

- radi prevencije neprihvatljivog ponašanja mladih predlaže se da svaka škola ima 
bar jednog stručnog suradnika (pedagoga, psihologa, socijalnog pedagoga ili 
socijalnog radnika); 

- postavio je pitanje po kojim su kriterijima određeni predstavnici u vijeću za 
prevenciju nasilja koje se osniva kao jedan od projekata navedenih u poglavlju  
IV. točki 5. podtočki 3. te tko će predstavljati mlade u tom vijeću; 

- Savjet je predložio da se njegove primjedbe i prijedlozi imaju u vidu prilikom 
donošenja i provođenja preventivnih programa i praćenja neprihvatljivog 
ponašanja djece i mladih, te da se do tematske sjednice Gradske skupštine dostavi 
odgovor na postavljeno pitanje. 

 
 

5) 
Savjet je podržao Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zagrebačkog 

centra za nezavisnu kulturu i mlade i predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ga 
razmotri i prihvati. 
 
 

6) 
Prijedlog programa socijalne politike Grada Zagreba u razdoblju 2009.-2012.  
Savjet je podržao Prijedlog i predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ga 

razmotri i donese Program socijalne politike Grada Zagreba u razdoblju 2009.-2012., s 
dopunom predlagatelja. 
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7) 
Savjet je podržao Prijedlog odluke o najmu javno – najamnih stanova i predložio 

Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ga razmotri i donese Odluku o najmu javno – najamnih 
stanova, uz podneseni amandman Savjeta koji glasi: 

U članku 9. u točki 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
"Na temelju znanstvenog, odnosno obrazovnog stupnja podnositelju zahtjeva ako nije 

ostvario vrednovanje prema stavku 1. pripada: 
- doktor znanosti     25 bodova 
- magistar znanosti     15 bodova 
- magistar struke ili VSS   10 bodova 
- prvostupnik ili VŠS                 5 bodova." 

Ovom se dopunom predlaže vrednovanje znanstvenog, odnosno obrazovnog statusa 
podnositelja zahtjeva koji nisu u znanstvenim institucijama i institucijama visokog 
obrazovanja. 

Predlagatelj je prihvatio navedeni amandman. 
 
 

8) 
Savjet je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o 

stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2008. 
 

III. OSTALE AKTIVNOSTI VAŽNE ZA RAD SAVJETA I POBOLJŠANJE 
POLOŽAJA MLADIH 

 
1) 
U ožujku 2009. članovi Savjeta su educirani o politici za mlade te praksi Europske 

unije vezano uz djelovanje i život mladih u Europi. Edukaciju je provela Emina Bužinkić, 
predsjednica Mreže mladih Hrvatske, iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, 
ovlaštene institucije za ovu vrstu edukacije. 

Tema je bila "Politika za mlade u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi", a 
cilj edukacije upoznavanje s institucionalnim okvirom politike za mlade. Obuhvaćeno je 
zakonodavstvo i praksa Republike Hrvatske te praksa Europske unije.  
 
 

2) 
Predavanje o fondovima Europske unije - Programi pomoći i pretpristupni programi i 

pripremu projekata održao je 12. svibnja 2009 Ivan Serdarušić iz Središnje agencije za 
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). U prvom dijelu 
predavanja dao je pregled područja financiranja Europske unije te izvijestio o mogućnostima i 
prilikama što ih daju programi dostupni Hrvatskoj. Drugi dio prezentacije odnosio se na 
pripreme projekata, obuhvaćajući, kako značenje i preduvjete potrebne za provedbu projekata, 
tako i cjelokupni postupak pisanja projekta, od ideje do završne evaluacije. 
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3) 
* Obilježavanje Međunarodnog dana mladih – 12. kolovoza 2009. 
U srijedu 12. kolovoza obilježen je Međunarodni dan mladih, jedna od najraširenijih 

svjetskih akcija za unapređenja prava i položaja mladih u svijetu. Tema ovogodišnjeg dana 
mladih  bila je ODRŽIVOST.  

 
Mreža mladih Hrvatske je odredila da tema obilježavanja Dana mladih bude 

DOSTUPNO VISOKO OBRAZOVANJE KAO PREDUVJET ODRŽIVOG DRUŠTVA. S 
obzirom na to da je besplatno i dostupno obrazovanje trenutno jedna od gorućih tema u 
hrvatskoj javnosti i medijima te da se ona izravno odražava na prava i položaj mladih u 
Hrvatskoj, uspjelo se aktivirati građane/ke da se uključe u konstruktivnu diskusiju i 
pronalaženje kvalitetnih rješenja.  
 

Mreža mladih Hrvatske je 12. kolovoza izvela građansku akciju na Cvjetnom trgu u 
Zagrebu pod nazivom - Pošto kila znanja? - dostupno visoko obrazovanje kao preduvjet 
održivog društva. Sadržavala je kazališnu predstavu prema metodi Augusta Boala (teatar 
potlačenih), simulaciju referenduma o dostupnom visokom obrazovanju, dijeljenje letaka i 
vrećica s porukama, te konferenciju za novinare. 
 

Članovi Savjeta mladih uključili su se u tu građansku akciju. 
 

4) 
* Edukacija o nastupu članova Savjeta u medijima 
Tijekom priprema za Konferenciju, a i njenog održavanja često će se kontaktirati s 

medijima te je stoga Savjet zaključio održati edukaciju o javnom nastupu članova Savjeta u 
medijima.  

Nakon pristiglih ponuda, Savjet je prihvatio ponudu Marija Petanjeka, prvaka Države 
u retorici. Edukacija se sastojala od tri predavanja u tri subotnja prijepodneva uzastopno, a 
četvrto predavanje na temu "Držanje govora i njegova analiza" održat će se početkom 
prosinca 2009.  

 
 
 
 Pripreme za Konferenciju Savjeta mladih Grada Zagreba ¨Zapošljavanje mladih 

u Republici Hrvatskoj¨ Zagreb koja će se održati od 11. do 13. prosinca 2009. 

Savjet smatra da su najakutniji problemi mladih ne samo u Zagrebu, već u cijeloj 
Hrvatskoj obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje. Statistički podaci Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje pokazuju da mladi (u rasponu od 15 do 29 godina života), čine skoro 30% 
ukupnih nezaposlenih u Republici Hrvatskoj. Tako veliki postotak je indikator da mjere 
politike zapošljavanja nisu dovoljno usmjerene na tu iznimno važnu društvenu skupinu. Mladi 
nisu upućeni u svoja radna prava ni u mogućnosti zapošljavanja, te će se članove drugih 
savjeta mladih upoznati s tom problematikom. Cilj Konferencije je definirati zaključke uz 
pomoć stručnih i kompetentnih predavača i stručnjaka s bogatom praksom kako i što 
promijeniti da bi se poboljšala situacija mladih na tržištu rada. Doneseni će se zaključci 
uputiti gradovima i županijama. 
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Konferencija će biti podijeljena u dva djela. U prvom će se dijelu u subotu, 12. 
prosinca 2009. održati dva predavanja ¨Zapošljavanje mladih u teoriji¨  i ¨Situacija u 
Republici Hrvatskoj¨, kao i okrugli stol. Predavanje će pružiti informacije sudionicima 
potrebne za raspravu na okruglom stolu na kojem će se donijeti zaključci Konferencije. 
Program drugog dijela Konferencije koji će se održati u nedjelju, 13. prosinca 2009., 
sadržavati će izvješće s okruglog stola te donošenje i prihvaćanje zaključaka Konferencije, te 
potpisivanje ¨Zagrebačke povelje¨ koju će predstavnici izložiti predstavničkim tijelima u 
gradovima i županijama iz kojih dolaze, obzirom na to da su na  Konferenciju pozvani savjeti 
mladih županija i gradova u Republici Hrvatskoj.  

 Ostale se točke dnevnog reda  odnose na funkcioniranje Savjeta. 
 

Program rada Savjeta mladih za 2010. i  Prijedlog Financijskog plana Savjeta mladih 
za 2010. doneseni su na 10. sjednici, 9. studenoga 2009. 

 
Savjet mladih redovno će se educirati o pitanjima važnima za njegov rad.  
 
 
 

KLASA: 021-05/09-03/247 
URBROJ: 251-01-04-09-3 
Zagreb, 11. prosinca 2009. 
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