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Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta za mlade („Narodne novine“ broj 102/12, 56/15 i 19/17) 

i Poslovnika o radu Savjeta za mlade,  Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske na sjednici 

održanoj 15. veljače 2019. godine donosi:  

 

PLAN RADA 

Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske 

za 2019. godinu 

 

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Savjet za mlade) djeluje sa 

zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade te prati rad ministarstava i drugih tijela 

državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove 

nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke, prati razvoj udruga mladih i za mlade i 

daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore, daje preporuke za razvoj 

politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini te prati i 

reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade. 

Savjet za mlade konstituiran na sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine djeluje u slijedećem 

sastavu:  

TANJA HERCEG, predstavnica udruga mladih i za mlade, predsjednica Savjeta za mlade 

MARGARETA MAĐERIĆ, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, zamjenica predsjednice Savjeta za mlade 

Članovi Savjeta za mlade: 

VANJA GLOGOVAC, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

mr. sc. ANA TECILAZIĆ GORŠIĆ, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja  

MARTINA BOGUT BARIĆ, predstavnica Ministarstva zdravstva 

MIROSLAV SMETIŠKO, predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 

dr. sc. IVA HRASTE SOČO, predstavnica Ministarstva kulture 

MAJA PAVIČIĆ, predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 

ZDRAVKO VUKIĆ, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

IVANA KODRIĆ, predstavnica Ministarstva pravosuđa 

MARIJA ŠUMONJA, predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije 

DAMIR ŽUPAN, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

SILVIJA GRGIĆ, predstavnica Ministarstva uprave 

GORDAN MARAVIĆ, predstavnik Ministarstva državne imovine 

FADILA GRACIN, predstavnica Središnjeg državnog ureda za šport 

VESNA LENDIĆ KASALO, predstavnica Ureda za udruge 

DANIJELA GAUBE, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
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mr. sc. HELENA ŠTIMAC RADIN, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova 

MARIO ŽULIČEK, predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj 

ANA VUČETIĆ, predstavnica Udruge općina u Republici Hrvatskoj 

MARINA RUKAVINA, predstavnica Hrvatske zajednice županija 

dr. sc. IVAN HRSTIĆ, predstavnik znanstvenih i obrazovnih ustanova 

doc. dr. sc. BOJANA ĆULUM, predstavnica znanstvenih i obrazovnih ustanova 

prof. dr. sc. VLASTA ILIŠIN, predstavnica znanstvenih i obrazovnih ustanova 

SANJA KRZNARIĆ, predstavnica udruga mladih i za mlade 

MATEO MATIJEVIĆ, predstavnik udruga mladih i za mlade 

BRANIMIR ČULINA, predstavnik udruga mladih i za mlade 

IVANA BARAC, predstavnica udruga mladih i za mlade 

FILIP TREZNER, predstavnik udruga mladih i za mlade 

JOSIP MILIČEVIĆ, predstavnik udruga mladih i za mlade 

TANJA HERCEG, predstavnica udruga mladih i za mlade. 

 

Zamjenici članova Savjeta za mlade: 

ANNAMARIA VUGA, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

ANA JERKOVIĆ, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja  

TOMISLAV ĐIDARA, predstavnik Ministarstva zdravstva 

MATIJA KIKELJ, predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 

ŽELJKA HUDOLIN, predstavnica Ministarstva kulture 

MATIJA ŽUGEC, predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 

TONČI GLAVINIĆ, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

SANDRA HIRC, predstavnica Ministarstva pravosuđa 

MARTINA ŠIRA, predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske  unije 

LADA ĆURKOVIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

KATARINA SERDAR, predstavnica Ministarstva uprave 

PETRA PRPIĆ, predstavnica Ministarstva državne imovine 

mr. sc. JOZO ĆAVAR, predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport 

MARINA LOCHERT ŠOŠTARIĆ, predstavnica Ureda za udruge 

MIHAELA MARUŠIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

SANDRA ĐUKA, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova 

ANTE GALIĆ, predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj 

EMINA LJUBEK, predstavnica Udruge općina u Republici Hrvatskoj 

KARMELA BABURIĆ, predstavnica Hrvatske zajednice županija 

dr. sc. RAŠELJKA KRNIĆ, predstavnica znanstvenih i obrazovnih ustanova 

dr. sc. IVAN CEROVAC, predstavnik znanstvenih i obrazovnih ustanova 

dr. sc. ANJA GVOZDANOVIĆ, predstavnica znanstvenih i obrazovnih ustanova 

MATEJA KUŠIĆ, predstavnica udruga mladih i za mlade 

FILIP KAVRAN, predstavnik udruga mladih i za mlade 

NIKOLA JELOVEČKI, predstavnik udruga mladih i za mlade 

MARIJA HUĐ, predstavnica udruga mladih i za mlade 

ADRIJANA DIMIĆ, predstavnica udruga mladih i za mlade 

KRISTIJAN KOVAČIĆ, predstavnik udruga mladih i za mlade 

BOŽIDAR NIKŠA TARABIĆ, predstavnik udruga mladih i za mlade. 
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EMINA GRD, tajnica Savjeta za mlade.  

Mandat članova traje dvije godine, odnosno do 29. svibnja 2020. godine. 

 

PLAN AKTIVNOSTI SAVJETA ZA MLADE U 2019. GODINI 

Analiza dosadašnjeg djelovanja Savjeta za mlade ukazala je na nužnost jačanja konstruktivnog 

dijaloga, aktivnog i proaktivnog iznošenja preporuka, rada na prepoznavanju uloga i percepciji 

institucija prema mladima, jačanja uloge mladih u Savjetu za mlade kao i jačanja općenito uloge 

mladih na različitim područjima, a naročito kroz savjete mladih koji djeluju na lokalnoj razini.  

Savjet za mlade će u svom radu i djelovanju zauzeti aktivnu i proaktivnu ulogu, ukazivati na 

postojeće probleme te raditi na suradnji s različitim sektorima. Planom rada određuju se 

temeljna načela djelovanja i smjernice budućeg rada te se utvrđuju aktivnosti potrebne za 

njihovo ostvarivanje.  

Savjet za mlade će sukladno svojim mogućnostima u 2019. godini svoju zadaću ostvarivati kroz 

sljedeće aktivnosti:  

 

1) PRAĆENJE RADA MINISTARSTAVA I DRUGIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE   
 

a) definirati kriterije za prepoznavanje i  praćenje rada tijela državne uprave koja su dionici 

u oblikovanju i provedbi politika za mlade  

b) pratiti provedbu plana normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske s naglaskom 

na akte i aktivnosti vezane uz mlade 

c) predlagati članove Savjeta za mlade za uključivanje u rad radnih skupina tijela državne 

uprave u svrhu izrade propisa koji su povezani s temama od važnosti za mlade 

d) uključiti se u terenske i protokolarne posjete u sklopu pokroviteljstava i suradnji tijela 

državne uprave i organizacija civilnog društva te drugih organizacija kaje se bave 

pitanjima od značaja za mlade 

e) organizirati tematske sjednice i gostovanja vezanih uz resorne politike za mlade  
 

2) PRAĆENJE RAZVOJA UDRUGA MLADIH I ZA MLADE 
 

a) poticati suradnju Savjeta za mlade s udrugama mladih i za mlade 

b) prepoznavati probleme udruga mladih i za mlade kroz ispitivanje njihovih potreba  

c) pratiti plan i provedbu javnih poziva za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za 

dodjelu financijskih sredstava iz Državnog proračuna, fondova EU koji se odnose ili se 

mogu odnositi na udruge mladih i za mlade  

d) pripremiti tematsku sjednicu povodom Međunarodnog dana mladih 

e) organizirati Konferenciju udruga mladih i za mlade 
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3) DAVANJE PREPORUKA ZA RAZVOJ POLITIKA ZA MLADE NA LOKALNOJ, 

PODRUČNOJ (REGIONALNOJ), NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI 
 

a) definirati preporuke kroz osnovane radne skupine Savjeta za mlade koje kontinuirano 

prate utvrđena područja od interesa za mlade   

b) zalagati se za veću standardizaciju rada s mladima 

c) uključiti se u aktivnosti vezane za mlade uoči predsjedanja Hrvatske Vijećem EU 2020. 

godine 

d) zalagati se za poboljšanje položaja mladih iz ruralnih područja u sklopu prioriteta 

Hrvatske za predsjedanje Vijećem EU 2020. godine 
 

4) PRAĆENJE I REAGIRANJE NA POJAVNOSTI U DRUŠTVU OD ZNAČAJA ZA 

MLADE 
 

a) podizati svijest među mladima i donosiocima odluka o zakonskim mogućnostima za 

sudjelovanje mladih u političkom i društvenom životu u Republici Hrvatskoj kroz 

organizaciju konferencija, gostovanja i drugih aktivnosti 

b) pratiti  pozitivne primjere mladih osoba koje su odlučile graditi svoj život u Republici 

Hrvatskoj 

c) pratiti i podizati svijest o društvenim temama od značaja za mlade poput nasilja, 

ovisnosti, financijske i digitalne pismenosti, lažnih vijesti, iseljavanja mladih, 

zapošljavanja i poduzetništva mladih  

d) utvrditi ključne dionike u poticanju mladih u ruralnim sredinama na veći angažman u 

zajednici, dionike za povećanje kvalitete života mladih i s tim u vezi aktivno tražiti 

inovativne prijedloge i preporuke za rješavanje problema kod mladih  
 

 

5) POVEĆANJE VIDLJIVOSTI SAVJETA ZA MLADE 
 

a) u svrhu povećanja vidljivosti i dostupnosti prema mladima,  razraditi komunikacijsku 

strategiju za 2019. godinu sukladno kojoj će se kontinuirano informirati javnost o 

aktivnostima Savjeta za mlade 
 

6)   REDOVNI RAD SAVJETA ZA MLADE 

a) održati 4-6 redovnih sjednica te sukladno potrebama dodatne tematske sjednice 

b) jačati kapacitete članova Savjeta za mlade predstavnika udruga mladih i za mlade kroz 

edukacije, sudjelovanje na seminarima, radionice i sl.  

c) osnivati radne skupine sukladno potrebama Savjeta za mlade 

d) podnositi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 1. srpnja 

tekuće godine, za prethodnu godinu 

e) ostalo sukladno djelokrugu rada Savjeta za mlade 
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HODOGRAM AKTIVNOSTI 

Savjet za mlade će u 2019. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, organizirati 

i provesti sljedeće: 

AKTIVNOST 

 

VREMENSKI  

OKVIR 

POTREBNA 

FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

Sjednica Savjeta za mlade veljača  4.000,00 kn 

 

Konferencija savjeta mladih u Republici Hrvatskoj ožujak 20.000,00 kn 

 

Sjednica Savjeta za mlade svibanj  4.000,00 kn 

 

Sjednica Savjeta za mlade srpanj 4.000,00 kn 

 

Tematska sjednica Savjeta za mlade povodom 

Međunarodnog dana mladih 

kolovoz/rujan  4.000,00 kn 

 

Konferencija udruga mladih i za mlade rujan/listopad 30.000,00 kn 

 

Sjednica Savjeta za mlade studeni 4.000,00 kn 

 

Izrada promotivnog materijala Savjeta za mlade 

 

kontinuirano 10.000,00 kn 

Informiranje javnosti o aktivnostima Savjeta za 

mlade 

kontinuirano  / 

  80.000,00 kn 

 

Aktivnosti koje se ne realiziraju u 2019. godini mogu se prenijeti u Plan rada Savjeta za mlade 

za narednu godinu.  

Savjet za mlade zadržava pravo na izmjenu aktivnosti iz Plana rada, ukoliko će za to postojati 

opravdani razlozi.  

Ovaj Plan rada stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

 

PREDSJEDNICA SAVJETA ZA MLADE 

VLADE REPUBLIKE HRVTASKE 

 

Tanja Herceg 
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