
Zapisnik - 3. sjednica  

Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske 

održana 7. prosinca 2018. godine 
 

 

Vrijeme: od 13:00 do15:00 sati 

 

Mjesto: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 11. kat/dvorana 

za sastanke, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb 

 

Prisutni: Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade 

 

Tomislav Leko, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 

 

Duška Bogdanović, načelnica Sektora za obitelj, djecu i mlade 

 

članovi/ice Savjeta: Martina Bogut Barić, Maja Pavičić, Damir Župan,  Gordan 

Maravić Fadila Gracin, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, Sanja Krznarić, Josip 

Miličević  

 

zamjenici/e članova/ica Savjeta: Matija Kikelj, Željka Hudolin, Tonči Glavinić, 

Martina Šira, Marina Lochert Šoštarić, Mihaela Marušić, Sandra Đuka, 

Ante Galić,  Marija Huđ, Božidar Nikša Tarabić  

 

tajnica Savjeta: Emina Grd 

 

ostali prisutni: Nataša Pantlik, Lana Budrovac 

 

Odsutni:  ispričani članovi/ice i zamjenici/e članova/ica Savjeta: Vanja Glogovac, mr. sc. 

Ana Tecilazić Goršić, Miroslav Smetiško, dr. sc. Iva Hraste Sočo, 

Zdravko Vukić, Ana Frangeš, Ivana Kodrić, Marija Šumonja, Silvija 

Grgić, Katarina Serdar, Vesna Lendić Kasalo, Klaudija Brkić, Mario 

Žuliček, Ana Jerković, Ana Vučetić, dr. sc. Ivan Hrstić, dr. sc. 

Rašeljka Krnić, Branimir Čulina, Nikola Jelovečki, Ivana Barac 

 

ostali odsutni članovi/ice i zamjenici/e članova/ica Savjeta: doc. dr. sc. Bojana 

Ćulum, dr. sc. Ivan Cerovac, Filip Trezner, Adrijana Dimić, Mateo 

Matijević, Filip Kavran 

 

Dnevni red 

 

1) Izvješće o stanju izrade Nacionalnog programa za mlade 2018.-2024.  

2) Nacionalna konferencija mladih u organizaciji Savjeta za mlade Vlade RH 

3) Implementacija EU ciljeva za mlade 

4) Radne skupine Savjeta za mlade Vlade RH 

- Izbor/imenovanje koordinatora radnih skupina Savjeta za mlade Vlade RH 

5) Razno. 

 

 

Predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet za 

mlade), Tanja Herceg otvorila je sjednicu, pozdravila sve prisutne i zahvalila svima na 

dolasku. Posebno je zahvalila gospodinu Tomislavu Leki iz Ureda predsjednika Vlade 



Republike Hrvatske, na izdvojenom vremenu za sudjelovanje na sastanku vezanom uz 

strateško planiranje i sjednici Savjeta za mlade. 

 

Na samom početku sjednice, po utvrđivanju kvoruma, predsjednica Savjeta za mlade pozvala 

je prisutne članove i zamjenike članova Savjeta za mlade na usvajanje zapisnika s druge 

sjednice te usvajanje predloženog dnevnog reda treće sjednice. S obzirom da nije bilo 

primjedbi niti prijedloga za izmjenu ili dopunu, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Zapisnika 

s druge sjednice Savjeta za mlade kao i prijedlog dnevnog reda treće sjednice. 

 

Ad 1.) 

Sukladno zamolbi predsjednice Savjeta za mlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku izvijestilo je kako trenutno Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga 

Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2019. do 2025. godine radi u užim radnim 

tijelima čiji je zadatak formiranje konačnog prijedloga mjera za svako od definiranih 

strateških područja, uz koordinaciju rada tijela od strane imenovanih koordinatora. Radna 

tijela su kroz protekli period aktivno radila na prijedlogu mjera i uvoda u svako od definiranih 

područja. Zbog otežane online komunikacije koja se pokazala u gotovo svim radnim tijelima, 

organizirani su sastanci radnih tijela u prostorijama MDOMSP-a i MRMS-a. Od deset 

područja, nacrt mjera je dostavljen za dva (Zdravlje i šport te Kultura). Ostala radna tijela su 

u završnim fazama rada na nacrtima mjera te se očekuju uskoro i gotovi nacrti za stalih osam 

područja nakon čega slijede aktivnosti planirane okvirnim hodogramom aktivnosti.  

 

Povjerenstvo sastavljeno od koordinatora svih užih radnih tijela i predstavnika Ministarstva 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku oblikovat će konačni prijedlog Nacrta 

Nacionalnog programa koji će biti upućen na usvajanje Vladi RH do kraja ožujka 2019. 

godine, nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i usuglašavanja 

s nadležnim tijelima. 

 

Ad 2.) 

Predsjednica Savjeta za mlade istaknula je kako u nazivu druge točke dnevnog reda, umjesto 

Nacionalna konferencija mladih, treba stajati Nacionalna konferencija savjeta mladih. 

Predstavila je potom mogućnost da se tijekom 2019. godine organizira Nacionalna 

konferencija savjeta mladih, a sukladno prethodnoj raspravi na održanom sastanku vezanom 

za strateško planiranje. Konferencija bi se održala u prostorijama Hrvatskog Sabora, a kao 

datum održavanja predložen je 21. ožujka jer je na taj dan 2014. godine Hrvatski Sabor donio 

Zakon o savjetima mladih. Navedenim događanjem ojačala bi se vidljivost savjeta mladih ali 

i Savjeta za mlade te osvijestili mladi o mogućnostima uključivanja u procese donošenja 

odluka na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade otvorila je nadalje raspravu. 

 

Ante Galić, zamjenik člana Savjeta za mlade, predstavnik Udruge gradova u RH, istaknuo je 

kako Udruga gradova u RH tradicionalno organizira Nacionalnu konferenciju savjeta mladih 

svake godine početkom prosinca, koja je otvorena svima te je postavio pitanje svrsishodnosti 

organizacije i održavanja još jedne konferencije na istu temu u kratkom vremenskom 

razdoblju.  

Predsjednica Savjeta za mlade napomenula je kako na konferenciju savjeta mladih u 

organizaciji Savjeta za mlade treba gledati kao na nadopunu konferenciji koju organizira 

Udruga gradova u RH. 

Pokrenuta je rasprava o poteškoćama u radu savjeta mladih, nezainteresiranosti mladih i 

razlozima zbog kojih neki gradovi i općine ne osnivaju savjete mladih usprkos zakonskoj 

obvezi. Istaknuta je nadalje važnost edukacije na više razina, mladih i članova savjeta mladih, 

a napose predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Potrebno je 



potaknuti mlade na uključivanje u savjete mladih a jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave upozoriti na nužnost i značaj osnivanja savjeta mladih i njihov aktivan rad. 

Napomenuto je kako edukacije trenutno provodi Udruga gradova u RH i Državna škola za 

javnu upravu u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

 

Predsjednica Savjeta za mlade dala je prijedlog o održavanju Nacionalne konferencije savjeta 

mladih dana 21. ožujka 2019. godine na glasanje. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 3.) 

Predsjednica Savjeta za mlade izvijestila je kako je svim članovima Savjeta za mlade 

dostavljen Obrazac za izvještavanje o implementaciji Europskih ciljeva za mlade sukladno 

zaključcima s druge sjednice te je povratno dostavljeno 5 izvještaja. Izvještaje su dostavili: 

- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

- Ministarstvo državne imovine 

- Ured za ravnopravnost spolova VRH 

- Ured za udruge VRH i 

- Ministarstvo kulture. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade zahvalila je svima koji su dostavili izvješće te je pozvala i 

druge da učine isto najkasnije do 14. prosinca 2018. godine. 

 

Ad 4.) 

Predsjednica Savjeta za mlade izvijestila je kako je na sastanku vezano uz strateško planiranje 

usuglašena izmjena naziva radnih skupina za savjete mladih na sljedeći način: 

- Radna skupina za podršku savjetima mladih na općinskoj razini 

- Radna skupina za podršku savjetima mladih na gradskoj razini 

- Radna skupina za podršku savjetima mladih na županijskoj razini. 

 

Izvijestila je nadalje i kako je sukladno zaključku s druge sjednice Savjeta za mlade, putem 

elektroničke pošte pristigao jedan prijedlog za osnivanje radne skupine i to radne skupine za 

studente, a kroz koju bi se Savjet za mlade aktivnije povezao sa studentskim predstavnicima 

te na taj način aktivnije pratio ovu tematiku. Na drugoj sjednici Savjeta za mlade predloženo 

je osnivanje radne skupine za osobe s invaliditetom i radne skupine za rad s mladima. Pozvani 

su svi zainteresirani da istaknu svoju kandidaturu za koordinatora navedenih radnih skupina 

te je napomenuto da ukoliko za neku radnu skupinu neće biti interesa za preuzimanje uloge 

koordinatora, radna skupina se neće osnovati dok se ne izabere koordinator. 

Vezano za radne skupine za podršku općinskim, gradskim i županijskim savjetima mladih, 

pristigla je jedna kandidatura za koordinatora radne skupine za podršku gradskim savjetima 

mladih koju je istaknuo Mario Žuliček, predstavnik Udruge gradova u RH i jedna kandidatura 

za koordinatora za sve tri radne skupine (za podršku općinskim, gradskim i županijskim 

savjetima mladih) koju je istaknuo Matija Kikelj, predstavnik Ministarstva rada i 

mirovinskoga sustava. Predstavljeno je obrazloženje kandidature g. Kikelja;  

- U tematiku Savjeta mladih uključen je unazad nekoliko godina, prvo kao predsjednik 

savjeta za mlade Grada Čakovca potom kao trener Udruge gradova na provedbi 

edukacije o savjetima mladih (djelokrug rada JLP(R)S, nadležnost i poslovi, tijela, 

nadležnost i normativno uređenje savjeta mladih, primjena i rad savjeta mladih u 

praksi), smatra da Savjet za mlade Vlade RH mora preuzeti aktivnu ulogu u praćenju 

i poticanju jače participacije mladih lokalno, između ostalog, i kroz uključivanje 

mladih u savjete mladih. 

- Kroz radnu skupinu je nužno analizirati prikupljene podatke o stanju provedbe 

Zakona o savjetima mladih koje prikuplja resorno Ministarstvo, osmisliti način kako 

aktivirati neaktivne savjete mladih, odnosno otkloniti poteškoće koje dovode do toga 



da značajan broj savjeta mladih nije ni konstituiran.  Po utvrđenom stanju, radna 

skupina koja bi pratila ovo područje iznijela bi prijedloge i preporuke samom Savjetu 

mladih Vlade RH o nužnosti poboljšanja stanja u sferi lokalne participacije mladih 

kroz savjete mladih. 

- S obzirom da su sve tri razine savjeta mladih (gradski, općinski, županijski) utvrđene 

u djelokrugu i načinu rada u jednom Zakonu, radi provedbe koherentne politike 

participacije mladih nužno je koordinirati sve 3 razine paralelno kako bi se provodile 

usporedbe istom metodologijom kao i pratile teškoće na svakoj od razina koje 

ometaju razvoj i rad savjeta mladih. 

- Radne skupine bi utvrdile učinak preporuka Ministarstva (veća vidljivost Savjeta, 

provedba edukacija za članove savjeta mladih i sl.) na poboljšanje stanja, odnosno 

ima li provedba preporuka učinak na rad savjeta mladih. 

- U rad radne skupine bilo bi nužno uključiti predstavnike lokalnih savjeta mladih kao 

i stručnjake iz područja rada s mladima. 

 

Na drugoj sjednici jednoglasno je odlučeno da, ukoliko se ne jave tri koordinatora za radne 

skupine za podršku općinskim, gradskim i županijskim savjetima mladih, prihvatit će se 

jedan koordinator za sve tri radne skupine. Kako je pristigla kandidatura za jednu radnu 

skupinu od g. Žuličeka, a kandidatura g. Kikelja za sve tri radne skupine, sukladno zaključku 

s druge sjednice, predsjednica Savjeta za mlade predložila je da se izabere jedan koordinator 

za sve tri radne skupine. Istaknula je mogućnost da se i kandidatura g. Žuličeka razmatra kao 

kandidatura za sve tri radne skupine. 

 

Ante Galić, zamjenik člana Savjeta za mlade predstavnik Udruge gradova u RH, ispričao je 

izostanak g. Žuličeka i predložio da se točka 4. dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu 

Savjeta za mlade. Ujedno je, nakon telefonskih konzultacija, napomenuo da se g. Žuliček 

kandidirao za koordinatora radne skupine za podršku gradskim savjetima mladih te da 

povlači svoju kandidaturu ukoliko će se birati jedan koordinator za sve tri radne skupine.  

 

Nakon duže rasprave zaključeno je kako se točka 4. dnevnog reda ne odgađa, te je 

predsjednica Savjeta za mlade dala na glasanje prijedlog izbora Matije Kikelja za 

koordinatora radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj 

razini. 

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, uz 1 suzdržan glas. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade čestitala je Matiji Kikelju na imenovanju za koordinatora 

radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini i 

pozvala ga na suradnju s g. Žuličekom i drugima koji svojim iskustvom i znanjem mogu 

doprinijeti radu predmetne radne skupine. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade pozvala je potom zainteresirane da istaknu svoju kandidaturu 

za koordinatora i drugih predloženih radnih skupina.  

Sanja Krznarić, predstavnica Udruge Zamisli istaknula je kandidaturu za koordinatoricu: 

- Radne skupine za osobe s invaliditetom i  

- Radne skupine za rad s mladima. 

 

Božidar Nikša Tarabić, predstavnik Udruge Impress istaknuo je svoju kandidaturu za 

koordinatora: 

- Radne skupine za studente. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade dala je oba prijedloga na glasanje. 

Jednoglasno je prihvaćena kandidatura Sanje Krznarić za koordinatoricu Radne skupine za 

osobe s invaliditetom i Radne skupine za rad s mladima. 



Jednoglasno je prihvaćena kandidatura Božidara Nikše Tarabića za koordinatora Radne 

skupine za studente. 

 

Ad 5.) 

Predsjednica Savjeta za mlade upoznala je prisutne s pozivom Agencije za mobilnost i 

programe Europske unije na svečanu konferenciju povodom službenog otvaranja programa 

Europske snage solidarnosti, predstavila je ukratko događaj i pozvala zainteresirane članove 

(naročito iz redova udruga) da se prijave na isti (slanjem potvrde dolaska tajnici Savjeta za 

mlade). Svečana konferencija se održava u utorak, 11. prosinca 2018. godine u hotelu Westin 

u Zagrebu. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade izvijestila je nadalje o održanom sastanku strateškog 

planiranja i ishodima istoga te pozvala prisutne na raspravu. 

 

Ishod strateškog planiranja je prijedlog Plana rada Savjeta za mlade Vlade Republike 

Hrvatske za 2019. godinu. 

 

Sukladno zaključcima održanog radnog sastanka vezano za strateško planiranje na koji su 

bili pozvani svi članovi Savjeta za mlade, predsjednica Savjeta za mlade predstavila je 6 

područja koja bi bila temelj Plana rada Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2019. 

godinu, a kroz koje bi se ostvarivale zadaće Savjet za mlade:  

a) Praćenje rada ministarstava i drugih tijela državne uprave (uz razrađene prijedloge 

aktivnosti), 

b) Praćenje razvoj udruga (uz razrađene prijedloge aktivnosti),  

c) Davanje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), 

nacionalnoj i europskoj razini (uz razrađene prijedloge aktivnosti), 

d) Praćenje i reagiranje na pojavnosti u društvu od značaja za mlade (uz razrađene 

prijedloge aktivnosti), 

e) Vidljivost i transparentnost rada Savjeta za mlade (uz razrađene prijedloge aktivnosti) 

i 

f) Redovni rad Savjeta za mlade (uz razrađene prijedloge aktivnosti). 

 

Raspodjela po područjima u Planu rada Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2019. 

godinu kao i predložene aktivnosti predstavljene su svim članovima te je otvorena rasprava. 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga za izmjenu i/ili dopunu prijedloga Plana rada, usuglašeno 

je kako će se isti dostavit na znanje svim članovima Savjeta za mlade.  

 

Budući da nije bilo dodatnih prijedloga za raspravu, predsjednica Savjeta za mlade, zahvalila 

je svima na sudjelovanju i završila sjednicu.  

 

 

Zapisnik sastavila                                                               

   

Emina Grd                                           

                                                                                            Predsjednica Savjeta za mlade  

Vlade Republike Hrvatske 

 

Tanja Herceg 

 

KLASA:       230-02/13-03/5 

URBROJ:     519-03-2-2-1/2-18-410 

 

Zagreb,          15. veljače 2018. 



 


