
 
 
 
 
 
 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA 

ZA RAZDOBLJE OD 15. SRPNJA 2010. DO 15. STUDENOGA 2011. 

Savjet mladih Grada Zagreba 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.  

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). 
 
Konstituirajuća sjednica drugog saziva Savjeta mladih održana je 15. srpnja 2010. kada su 
Zaključkom o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba izabrani: Ino Hosni, Marino 
Komes, Stipanka Perica, Iva Hiršl, Matija Čirko, Olga Plazibat, Jakov Ivković, Maja Žigman, 
Dominik Šepak, Nives Butorajac, Seif Aldin Salameh, Petar Puntijar, Tomislav Grgić, Hrvoje 
Šamija i Lorena Oreb. Za predsjednicu Savjeta mladih jednoglasno je izabrana Olga Plazibat, 
a za zamjenika predsjednice Dominik Šepak. 
Temeljem članka 9. navedenog zakona, razriješena je Lorena Oreb – zbog neopravdanih 
izostanaka sa sjednica Savjeta mladih. Umjesto razriješene članice izabran je Domagoj 
Gregov. 
 
U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 9 sjednica. 
U nastavku je kratki pregled aktivnosti Savjeta mladih za izvještajno razdoblje: 
 

• Savjet mladih je na 2. sjednici 15. rujna 2010. donio zaključak kojim predlaže 
Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport da pripremi promjenu Odluke o 
kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga 
mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba, da se termin raspisivanja natječaja za 
programe ili projekte vremenski uskladi s terminom natječaja ostalih gradskih ureda. 
Doneseni zaključak Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport je prihvatio te je 
termin raspisivanja natječaja promijenjen. 
 

• Predsjednica i zamjenik predsjednice primili su poziv predsjednika Gradske skupštine 
Borisa Šprema te zajedno s članovima Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju sudjelovali na Osmom europskom tjednu regija i gradova u Bruxellesu 4. - 7. 
listopada pod naslovom Europa 2020: Konkurentnost, suradnja i kohezija za sve 
regije u sklopu kojeg je održano preko 130 radionica, debata i okruglih stolova u 
suorganizaciji 244 regije i gradova iz cijele Evrope te 30 kompanija, financijskih 
institucija, udruga i akademskih organizacija. Tom prigodom Savjet mladih stupio je u 
kontakt s YRN (Youth regional network) s kojima je pokrenuta suradnja te održan 
sastanak o uključivanju Savjeta mladih u YRN. 

 



 
 
 
 
 
 

 

• Savjet mladih aktivno je sudjelovao na konferenciji "Sigurnost u odgojno 
obrazovnim institucijama" održanoj 12. listopada 2010. Prezentaciju o navedenoj 
temi održala je predsjednica i obrazložila stav Savjeta mladih o uvođenju videonadzora 
u škole, o tome  treba li uvesti videonadzor samo u učionice ili i u škole, o  zaštitaru u 
školi, o suradnji s policijom i ostalim institucijama.  

 
• Dana 12. listopada 2010. članovi Savjeta mladih prisustvovali su otvorenju 

Zagrebačkog savjetovališta protiv nasilja djece i mladih "Luka Ritz" u 
Fabkovićevoj ulici 1/3. 
 

• Predstavnici Savjeta mladih nazočili su tematskoj sjednici Odbora za mladež  
15. listopada 2010. o "Prevenciji nasilja među djecom i mladima u lokalnoj 
zajednici".  

 
• U ime Savjeta mladih predsjednica je prisustvovala Generalnoj skupštini europskih 

regija (Assembly of Europaean Regions/AER) u Istambulu od 11. do 13. studenoga 
2010. zajedno s predstavnici savjeta mladih Varaždinske, Primorsko-goranske i 
Istarske županije koji su članovi Youth Regional Networka (YRN). Tim je posjetom 
pokrenut službeni postupak pristupanja Savjeta mladih Regionalnoj mreži mladih 
(YRN) pri Skupštini europskih regija (AER).  

 
• Na 4. sjednici 25. studenoga 2010. Savjet mladih jednoglasno je podnio tri  

amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2011., i to da se povećaju 
planirana sredstva za: 

- 1.000.000,00 kuna za PROGRAME PROMICANJA ZDRAVLJA, 
PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI,  

- 1.000.000,00 kuna za PREVENCIJU NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA 
DJECE I MLADEŽI te 

- 1.000.000,00 kuna za UDRUGE MLADIH. 
Da bi se za navedene namjene mogla povećati sredstva, Savjet je predložio da se za 
3.000.000,00 kuna smanje planirana sredstva za RAZVOJ PROMETA U GRADU, i to 
na poziciji Rashodi za usluge. 
Podnesene amandmane predlagatelj Proračuna Grada Zagreba za 2011. je 
prihvatio. 
 

• Od 17. do 19. prosinca 2010. Savjet mladih organizirao je 2. Konferenciju Savjeta 
mladih ¨Srednje i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj¨ na kojoj su 
sudjelovala 34 savjeta mladih sa 62 predstavnika. Zaključci Konferencije izneseni su u 
2. Zagrebačkoj povelji koja je priložena Izvješću. Konferenciju su otvorili:  
prof. Želimir Janjić - državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
mr. sc. Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i Boris 
Šprem - predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba. Predavanja su održali  
prof. Mihaela Dubravac-Šigi iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,  
prof. Suzana Hitrec - predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Mihael 
Salopek - predsjednik Vijeća učenika Grada Zagreba, Luka Juroš iz Ministarstva 



 
 
 
 
 
 

 

znanosti, obrazovanja i športa, prof. dr. sc. Nada Čikeš s Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, te Ivan Bota - predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora. 

 

• Savjet mladih aktivno je podržao i uključio se u inicijativu Studentskog zbora 
Medicinskog fakulteta zajedno sa Studentskim zborom Grada Zagreba koji su u 
suradnji sa Zakladom Ane Rukavine 21. prosinca 2010. organizirali  
5. humanitarni koncert i ujedno davanje krvi za tipizaciju za registar odnosno za 
primanje uzoraka, te također sudjelovali u prikupljanu sredstava u call-centru. 

 
• U ime Savjeta mladih od 23. do 25 svibnja 2011., član savjeta mladih Ino Hosni 

prisustvovao je studijskom posjetu Ljubljani povodom Europskog tjedna mladih i 2011 
godine kao Europsko – Kineske godine mladih. Slovenija je imala čast ugostiti 15 
predstavnika Kineskih organizacija za mlade, te je u dobroj volji pozvala i našu 
Agenciju za mobilnost da sa predstavnicima 6 županijskih Savjeta mladih predstavlja 
domaćine. Tijekom studijskog boravka u Ljubljani sa mladima iz Lendave načelno se 
dogovorila suradnja koja bi se bazirala na međusobnoj razmjeni mladih volontera. 

 
• Savjet mladih na 8. sjednici 20. rujna 2011. nakon rasprave o Prijedlogu polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., za razdoblje  
siječanj - lipanj 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, 
danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i Izvještajem o 
korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011.  
zaključio je uputiti preporuku Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, 
Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje i Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe 
s invaliditetom s obzirom da se Gradski proračun ne izvršava planiranim intenzitetom, 
već sa zamjetnim padom i manjkom od 4%,  te da će se morati uvesti određene mjere 
štednje i smanjivanje rashoda Proračuna Grada Zagreba za 2011., vodeći se iskustvom 
iz 2010. godine kada je bila slična situacija, ne smanjuju iznose određene ugovorima 
potpisanim s udrugama i organizacijama civilnog društva rad kojih se odnosi na 
mlade. Ponajprije se misli na projekte koje Grad sufinancira financijskom potporom za 
socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb, u nadležnosti 
Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, zatim na programe 
promicanja zdravlja i/ili jednokratne potpore u okviru raspoloživih sredstava iz 
Proračuna Grada Zagreba za 2011. u nadležnosti Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje, te projekte za sufinanciranje udruga mladih u nadležnosti Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport. 
Sredstva koje Grad ulaže u organizacije mladih ionako su oskudna i nedostatna, pa bi 
se daljnjim mjerama kojima bi se smanjile obveze Grada prema organizacijama 
mladih, znatno oštetio i unazadio njihov rad i osjetno pala kvaliteta usluga krajnjim 
korisnicima - djeci i mladima Grada Zagreba. Mnoge se organizacije još uvijek nisu 
oporavile od prošlogodišnjeg smanjenja ugovorenih obaveza za 25 %, stoga je Savjet 
upozorio da su unatoč kriznom razdoblju u gospodarstvu mjere štednje na mladima 
neprimjerene i štetne jer su mladi glavni nositelji prosperiteta i najviše mogu 
pridonijeti poboljšanju općega gospodarskog i društvenog stanja u Gradu Zagrebu. 
 



 
 
 
 
 
 

 

• Dana 25. rujna 2011. predstavnici Savjeta mladih sudjelovali su već 4. godinu za 
redom na Turniru "Noćni hakl" koji je otvorio Paul Vandoren - veleposlanik 
Europske unije u Republici Hrvatskoj. S ciljem popularizacije zdravog načina života 
među mladima u Zagrebu, revijalnu utakmicu odigrale su ekipe Gradske skupštine i 
Savjeta mladih.  
 

• Savjet mladih je podržao projekt „Potpisujem!“ koji je organizirala Ženska soba – 
Centar za seksualna prava kao trodnevnu javnu akciju  na Trgu kralja Tomislava od 30. 
rujna 2011. godine do 2. listopada 2011. godine s početkom u 10 sati. Akciji su se 
pridružili i predstavnici/ice Savjeta mladih grada Zagreba. Cilj akcije bio je osvijestiti 
u javnosti potrebu za uvođenjem sustavne i obvezne edukacije u srednje škole o 
prevenciji seksualnog nasilja među mladima; prikupiti što veći broj potpisa građana i 
građanki koju podržavaju ovakvu inicijativu te potpise zajedno s pismom zahtjeva  
dostaviti odgovornim osobama Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. 
 

• Na 9. sjednici savjeta mladih održanoj 3. listopada 2011. Savjet mladih jednoglasno 
je odlučio reagirati otvorenim pismom upućenim svim savjetima mladih u 
Republici Hrvatskoj na poziv Mreže mladih Hrvatske (dalje u tekstu MMH) na 
Konferenciju savjeta mladih lokalne i regionalne samouprave koja se trebala 
održati u Zadru 5. i 6. studenog. Kao Savjet mladih Grada Zagreba odlučili smo 
reagirati i izvijestiti ih o našem viđenju uloge MMH u izradi novog zakona o savjetima 
mladih s obzirom na činjenicu da je MMH, prema našem mišljenju iznijela dugoročno 
štetne prijedloge izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih, te kao zaintereseirana 
strana nije u mogućnosti edukaciju održati nepristrano. Cijenimo napore MMH u 
procesima kreiranja politika i programa za mlade, angažman prema udrugama mladih i 
za mlade, ne sporimo ni interes MMH prema savjetima mladih ni pravo da se bore za 
svoje stavove. Međutim, MMH nije i ne smije se ponašati kao krovna organizacija svih 
mladih, a osobito savjeta mladih, što čini organiziranjem navedene konferencije uz 
istaknuti program. U svom otvorenom pismu Savjet mladih Grda Zagreba pozvao je 
sve savjete mladih da prouče prijedlog novog zakona o savjetima mladih i prijedloge 
MMH te da nakon rasprave donesene zaključke upute resornom Ministarstvu obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti ili ih iznesete u raspravama na 
konferencijama, tribinama, okruglim stolovima na kojima će MMH sudjelovati kao 
ravnopravni sudionik, a ne kao organizator. 

 
• Savjet mladih jednoglasno je zaključio programski i organizacijski podržati  

68. zasjedanje Europskog parlamenta mladih u Zagrebu, te preuzeti ulogu 
domaćina u prostorima Stare gradske vijećnice 7. i 8. listopada 2011. 68. Na 
zasjedanju je prisustvovalo 250 delegata iz 35 zemalja. Savjet mladih sudjelovao je u 
organizaciji zasjedanja kao i pratećim programima koji su se održavali tog tjedna u 
Zagrebu. U ime predsjednika Gradske skupštine 68. zasjedanje otvorio je 
potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba dr. sc. Josip Kregar, a u ime Savjeta 
mladih Grada Zagreba predsjednica Olga Plazibat.  

 
 

• Predstavnici Savjeta mladih sudjelovali su na 1. konferenciji Savjeta mladih Istarske 
županije 



 
 
 
 
 
 

 

o temi "Uloga savjeta mladih u lokalnoj zajednici" koja se održala  
22. listopada 2011. u Puli. Posebno se raspravljalo o prijedlozima izmjena i dopuna 
Zakona o savjetima mladih, te je Savjet mladih Grada Zagreba održao prezentaciju o 
svom radu kao ogledni primjer dobre prakse ostalim savjetima. Tijekom održane panel 
diskusije na temu izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih predstavnik Savjeta 
mladih Grda Zagreba iznio je naše stavove o pozitivnim izmjenama i dopunama koje 
Savjet mladih zagovara u radnoj skupini za izradu izmjena i dopuna Zakona o 
savjetima mladih. Prvenstveno smo naglasili važnost izmjene karaktera tijela savjeta 
mladih pri jedinicama lokalne i regionalne samouprave prema kojoj je savjetu mladih 
daje mogućnost da bude predstavničko tijelo. Sukladno proširenju ovlasti savjeta 
mladih izmjene koje se tiču djelokruga rada kao i proračuna savjeta mladih 
argumentirano smo podržali te iznijeli detaljne prijedloge vezane uz način izbora 
članova savjeta mladih, kriterije raspodjele sredstava kao i  trajanje mandata članova 
savjeta mladih. Svoje prijedloge uputili smo resornom Ministarstvu obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti. Rad na izmjenama i dopunama Zakona o savjetima 
mladih nastavit ćemo kontinuirano do njegova donošenja. 

 
• Delegacija Savjeta mladih sudjelovala je na jesenskom plenarnom zasjednaju i 

seminaru Regionalne mreže mladih (AER Youth Regional Network Fall Plenary 
Session & Seminar on Eastern Partnership „Youth Mobility: Going East“) u 
Wroclawu (Poljska) 27. i 28. listopada 2011. Uz predstavnike YRN-a na zasjedanju su 
bili i predstavnici europskih organizacija i institucija koje rade s mladima: Hande 
Özsan Bozatli - članica parlamenta Istanbula i predsjednica AER Committee 3, Lukasz 
Osinski - predstavnik Ureda za mlade regije Lower Silesia, Poljska, Andrew Boff - 
član Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe, Rafal Jurkowlaniec - 
predstavnik regije Lower Silesia, Poljska, Slawomir Piechota - član Poljskog 
parlamenta, Piotr Borys - član Europskog parlamenta, Poljska, Nodari Phutkaradze - 
voditelj poslova za mlade pri Ministarstvu obrazovanja, kulture i sporta Gruzije, Lidia 
Lempart - Europska kuća susreta, Lviv, Ukrajina, Thomasz Bratek - voditelj 
nacionalnog programa „Mladi na djelu“ Organizacije za razvoj obrazovanja, Poljska, 
Maria Podlasek–Ziegler - direktorica obrazovanja i kulture Europske komisija, Poljska, 
Randolf Oberschmidt - direktor DAAD, Njemačka te Annemarie Franke -  članica 
uprave Ureda za mlade Lower Silesia, Poljska.  
 

• Predstavnici Savjeta mladih sudjelovali su na Nacionalnom sastanaku mladih i 
osoba odgovornih za politiku prema mladima pod nazivom Informacija - 
motivacija - akcija od 9. do 11.11.2011. na Sljemenu koji je organizirao Gradski ured 
za obrazovanje, kulturu i šport. Temeljni cilj ovog projekta bio je razvoj dijaloga i 
aktivne suradnje između mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima u 
Gradu Zagrebu da bi se mlade potaknulo na aktivno sudjelovanje u životu lokalne 
zajednice.  

 
• Predsjednica Savjeta mladih u ime Savjeta aktivno sudjeluje kao članica Povjerenstva 

u izradi novoga Gradskog programa za mlade Grada Zagreba te je članica radne 
skupine za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Savjet 
mladih kontinuirano održava rasprave o pitanjima koja su od iznimnog značenja za 
mlade u Gradu Zagrebu te svoje stavove, mišljenja i prijedloge iznosi u navedenim 



 
 
 
 
 
 

 

radnim tijelima. Prijedlozi Savjeta mladih prihvaćeni su i uvršteni u prijedloge izmjena 
i dopuna Zakona o savjetima mladih kao i u nacrt Gradskog programa za mlade. To će 
se nastaviti do donošenja Izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih te do donošenja 
Gradskog programa za mlade. Nakon donošenja Gradskog programa Savjet će pratiti 
njegovu provedbu. 
 

Savjet mladih kontinuirano je raspravljao o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine 
koji su od interesa za mlade te podnosio zaključke od značenja za unapređenje položaja 
mladih na području Grada Zagreba. Kao najbrojniji Savjet mladih u Republici Hrvatskoj 
poticao je ostale savjete mladih na međusobnu suradnju i razmjenu iskustva te na aktivnost 
mladih na svim područjima jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Svoj 
primjer dobre prakse u suradnji s predstavničkim tijelom jedinice lokalne samouprave 
predstavili su na nekoliko konferencija, seminara i radionica. Svoje znanje o politikama za 
mlade članovi Savjeta stjecali su i proširivali navedenim aktivnostima da bi mogli što 
kvalitetnije pridonijeti razvoju novoga Gradskog programa za mlade Grada Zagreba na 
gradskoj razini te proširivati i osuvremeniti zakonske okvire na državnoj razini u duhu dobre 
europske prakse kojoj Hrvatska teži.  
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