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zamjenici/e članova/ica Savjeta: Ivana Furlić, Matija Kikelj, Nina Borovac Bego, 
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Dnevni red 

 

Dnevni red sjednice: 

 

1. Izvješće o radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu  

2. Zaključci 1. Godišnje konferencije savjeta mladih u RH i donošenje preporuka 

3. Predstavljanje istraživanja: Potrebe, problemi i potencijali mladih (Tarabić) 

4. Natječaji za financiranje udruga mladih i udruga za mlade u 2019. i 2020. godini 

državnih tijela i agencija 

5. Provedba Dijaloga EU-a s mladima i aktivnosti Nacionalne radne skupine za provedbu 

Dijaloga EU-a s mladima 

6. Izvještaj Radne skupine za podršku studentima o provedenim aktivnostima 

7. Razno 

 

 



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

Herceg pozvala je prisutne članove i zamjenike članova na usvajanje Zapisnika s pete 

sjednice te je predložila izmjenu dnevnog reda šeste sjednice, na način da točka 3. 

Predstavljanje istraživanja: Potrebe, problemi i potencijali mladih postane točka 7. Razno. 

Izmijenjeni prijedlog dnevnog reda glasi kako slijedi: 

 

Dnevni red sjednice: 

1. Izvješće o radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu  

2. Zaključci 1. Godišnje konferencije savjeta mladih u RH i donošenje preporuka 

3. Natječaji za financiranje udruga mladih i udruga za mlade u 2019. i 2020. godini 

državnih tijela i agencija 

4. Provedba Dijaloga EU-a s mladima i aktivnosti Nacionalne radne skupine za provedbu 

Dijaloga EU-a s mladima 

5. Izvještaj Radne skupine za podršku studentima o provedenim aktivnostima 

6. Razno 

 

Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga za izmjenu ili dopunu prijedloga Zapisnika kao ni 

primjedbi na predloženu izmjenu dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Zapisnik 

s pete sjednice Savjeta za mlade i prijedlog izmjena dnevnog reda šeste sjednice. 

 

Ad. 1.)  

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg otvorila je prvu točku dnevnog reda.  

Istaknula je da je Izvješće o radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu 

dostavljeno svim članovima Savjeta za mlade na očitovanje. Rok za dostavu prijedloga za 

izmjenu i/ili dopunu bio je 10. srpnja 2019. godine. Do navedenog roka, zaprimljeno je samo 

očitovanje Ministarstva uprave koje je ukazalo na određene nomotehničke nepravilnosti u 

tekstu Izvješća, te je prema uputi na str. 3. i 4. u navođenju Zakona o Vladi Republike 

Hrvatske dodan i posljednji broj Narodnih novina (116/18) koji je nedostajao. U ostalom 

dijelu, tekst Izviješća nije se mijenjao.  

 

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg pozvala je prisutne na raspravu, a potom i na 

usvajanje Izvješća o radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu.  

 

Budući da nije bilo dodatnih primjedbi ili prijedloga za izmjenu ili dopunu, Izvješće o radu 

Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno. 

 

Nakon usvajanja Izvješća, predsjednica Savjeta za mlade ukratko je predstavila aktivnosti 

Savjeta za mlade u prvih šest mjeseci 2019. godine. Posebno je istaknula sljedeće aktivnosti:  

- 19. ožujka 2019. godine -  priprema i realizacija Godišnje konferencije savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj,  

- 22. ožujka 2019. godine - sudjelovanje na okruglom stolu Vijeća mladih Predsjednice 

Republike Hrvatske: „Politička zainteresiranost, obrazovanje i pismenost mladih“, 

- 24. ožujka 2019. godine - sudjelovanje na konferenciji EU YOUTH CONFERENCE 

u Rumunjskoj (Bukurešt), 

- 10. - 12. travnja 2019. godine - sudjelovanje na konferenciji s tematskom raspravom 

Mare Nostrum: Mladi Mediterana uz sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-

Mediteranu i 1. godišnji sastanak o kvalitetnoj provedbi odobrenih projekata iz ESF-

a, u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (Primošten), s 

tematskom raspravom Mare Nostrum: mladi Mediterana uz sastanak Hrvatske mreže 

za suradnju na Euro-Mediteranu, uz održavanje pozdravnog govora na 1. godišnjem 

sastanku o kvalitetnoj provedbi iz ESF-a, 

- 12. travnja 2019. godine - terenska posjeta udruzi u Šibeniku „Mladi u EU“, 



- 24. travnja 2019. godine – sudjelovanje, uz pozdravni govor, na konferenciji „Moj 

glas u EU“ u organizaciji i na poziv Ekonomske klinike, a pod podrškom Ministarstva 

vanjskih i europskih poslova, 

- 24. travnja 2019. godine - sastanak na inicijativu pet savjeta mladih (savjeti mladih 

Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-

baranjske i Virovitičko-podravske), na temu potreba mladih slavonskog područja, 

- u sklopu Tjedna zdravlja u travnju 2019. godine, Sanja Krznarić, koordinatorica 

Radne skupine za podršku mladim osobama s invaliditetom sudjelovala je na 

okruglom stolu na temu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom“,  

- 8. svibnja 2019. godine – sudjelovanje na sastanku u okviru projekta „Ambassador 

for a day“ u Ministarstvu rada i mirovinskom sustavu, 

- 9. svibnja 2019. godine - sudjelovanje i pozdravni govor na potpisivanju Europske 

povelje o informiranju mladih u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, 

- 9. svibnja 2019. godine - sudjelovanje u panel raspravi na tribini „Čujemo vas! Uloga 

mladih u kreiranju javnih politika“ u Kući Europe, 

- 16. svibnja 2019. godine - sudjelovanje u panel raspravi na konferenciji „Budućnost 

civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama“ u organizaciji 

Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 

- 29. svibnja 2019. godine - sudjelovanje na okruglom stolu na temu „Mladi bez granica 

i kako centri za mlade mogu pomoći“ u Samoboru u Centru za mlade „Bunker“,  

- 29. svibnja 2019. godine - sudjelovanje koordinatora Radne skupine za studente 

Božidara Nikše Tarabića u MRAK kampanji u organizaciji Međunarodne udruge 

studenata medicine CROMSIC, 

- 21. lipnja 2019. godine – sudjelovanje na Svjetskoj konferenciji ministara nadležnih 

za mlade (Lisabon, Portugal) na temu Politike i programi za mlade od Lisabonske 

deklaracije 1998. godine te sadašnji trendovi koji utječu na mlade i implementaciju 

Agende 2030, 

- 30. lipnja - 4. srpnja 2019. godine - sudjelovanje na EU YOUTH CONFERENCE u 

Finskoj (Helsinki), 

- 5. srpnja 2019. godine - sastanak s predstavnicima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te s 

predstavnicima Savjeta za mlade, na temu suradnje sa školama vezano za savjete 

mladih i vijeća učenika, 

- 9. srpnja 2019. godine - sastanak s predstavnicom UNICEF-a, na temu moguće 

buduće suradnje, 

- sudjelovanje  u radu Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg naglasila je nadalje da se Savjet za mlade kroz 

svoj mandat želi usmjeriti na različita organizirana djelovanja mladih, od savjeta mladih, 

udruga, učeničkih vijeća, studentskih zborova i brojnih drugih. Pozvala je sve članove da se 

uključe u aktivnosti Savjeta u budućem razdoblju, kako bi aktivnim praćenjem pojavnosti u 

zajednici i zajedničkim radom i djelovanjem reagirali na potrebe na terenu. Također je 

pozvala sva tijela državne uprave i druge institucije da uključe Savjet za mlade u aktivnosti 

od značaja za mlade budući da Savjet kao međusektorsko tijelo može dati konstruktivan 

doprinos u svakoj raspravi, a naročito u sektorskom povezivanju. Istaknula je kako je jedan 

od ključnih problema s kojima se brojne države susreću upravo povezivanje različitih sektora 

i mladih te problem politike za mlade koja često ostaje primarno pitanje ministarstva 

nadležnog za mlade.  

Nastavno na navedeno, predsjednica Savjeta za mlade konstatirala je da je Savjet kroz 

proteklo vrijeme izvršio sve aktivnosti sukladno Planu rada za 2019. godinu ali da su pred 

Savjetom novi izazovi kroz koje je moguće dati dodatni pozitivan doprinos. Posebno je 

pohvalila Božidara Nikšu Tarabića, Ivanu Barac, Mariju Huđ, Sanju Krznarić i Josipa 



Miličevića za rad i doprinos dosadašnjim aktivnostima Savjeta. Istom je priliko zamolila i 

druge članove i zamjenike članova Savjeta za mlade da se uključe u realizaciju planiranih 

aktivnosti u narednom razdoblju. 

 

U raspravi koja je uslijedila, Ante Galić, predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj 

predložio je da se Savjet za mlade opredijeli i usmjeri svoje aktivnosti na praćenje izrade 

određenih zakona (npr. Zakona o potpomognutim područjima) i sudjelovanje u radnim 

skupinama za izradu zakona. Isto tako, predložio je da Savjet za mlade izradi preporuke 

vezano za mjere aktivne politike zapošljavanja mladih odnosno mjeru stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, pri čemu se osvrnuo na uočene nedostatke u 

provedbi ove mjere u jedinicama lokalne samouprave. Branimir Čulina, predstavnik Udruge 

Studentski informativni kutak, naglasio je potrebu za proaktivnim djelovanjem Savjeta za 

mlade te je predložio da Savjet odluči donošenje kojih zakonskih akata će pratiti te s tim u 

vezi izradi preporuke i dostavi ih nadležnom tijelu državne uprave. Istaknuo je ujedno da će 

ovakvom inicijativom Savjet za mlade osigurati pravo na rad u radnoj skupini za izradu 

određenog zakona i biti relevantan sugovornik u radu. S obzirom na brojne javne nastupe i 

predstavljanje Savjeta za mlade na nacionalnoj ali i na međunarodnoj razini, Josip Miličević, 

predstavnik Mreže mladih Hrvatska, osvrnuo se na problematiku prijevoda naziva Savjeta za 

mlade na engleski jezik.   

 

Zaključeno je da će se zbog opširnosti i kompleksnosti istaknutih prijedloga, o istima 

raspravljati na sljedećoj sjednici Savjeta za mlade.  

 

Ad. 2.)  

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg dala je kratki osvrt na organizaciju Godišnje 

konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj.  

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske organizirao je dana 19. ožujka 2019. godine u 

Hrvatskom saboru prvu Godišnju konferenciju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj (u 

daljnjem tekstu: Godišnja konferencija). Svrha Godišnje konferencije bila je raspraviti 

provedbu i moguća unapređenja Zakona o savjetima mladih kako bi se ostvarili nužni 

preduvjeti za izravno uključivanje mladih u donošenje odluka te poboljšanje dijaloga mladih 

i predstavnika izvršne i lokalne vlasti. Na Godišnju konferenciju odazvalo se 65 savjeta 

mladih iz cijele Hrvatske, a prisustvovali su i najviši državni dužnosnici; mr. sc. Andrej 

Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Hrvatskog sabora 

akademik Željko Reiner, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada 

Murganić i ministar uprave Lovro Kuščević; koji su u svojim obraćanjima stavili naglasak 

na mlade kao ravnopravne i ključne dionike u kreiranju kvalitetnijeg života svih građana 

Republike Hrvatske. 

Prikazan je potom trominutni video isječak s Godišnje konferencije, te je predloženo da se 

kraća verzija videa koristi  kao promotivni materijal na društvenim mrežama. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen. 

 

Kao rezultat Godišnje konferencije izrađen je Nacrt Zaključaka 1. Godišnje konferencije 

savjeta mladih u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacrt Zaključaka), koji je dostavljen 

na mišljenje svim predstavnicima savjeta mladih koji su sudjelovali na Godišnjoj konferenciji 

te članovima Savjeta za mlade, a na temelju povratno zaprimljenih očitovanja izrađeni su 

konačni Zaključci. 

 

Istaknuto je da na Nacrt Zaključaka nije bilo primjedbi od strane predstavnika savjeta mladih, 

dok je Ministarstvo uprave dalo smjernice za određene nomotehničke ispravke, prema kojima 

je dokument i usklađen.  

 



S obzirom da nije bilo dodatnih primjedbi i/ili prijedloga za izmjenu odnosno dopunu 

dokumenta, predsjednica Savjeta za mlade dala je na usvajanje Zaključke 1. Godišnje 

konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj.  

 

Zaključci 1. Godišnje konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj jednoglasno su 

usvojeni.  

 

Predsjednica Savjeta za mlade izvijestila je prisutne da je na temelju Zaključaka 1. Godišnje 

konferencije izrađen Nacrt Preporuka Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za 

unaprjeđenje rada savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koji je svim članovima Savjeta 

dostavljen na očitovanje. Ujedno je izvijestila kako do utvrđenog roka nisu zaprimljene 

primjedbe i/ili prijedlozi za izmjenu ili dopunu Nacrta Preporuka te je otvorila raspravu. 

 

U raspravi koja je uslijedila predloženo je da se u Nacrtu Preporuka u točki 5.1. izraz „stručne 

analize“ zamijeni izrazom „znanstvene analize“. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga za izmjenu i/ili dopunu, predsjednica Savjeta za mlade 

dala je Nacrt Preporuka na usvajanje.   

 

Preporuke Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske za unaprjeđenje rada savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj jednoglasno su usvojene. 

 

Nastavno na navedeno predsjednica Savjeta za mlade zamolila je koordinatora Radne skupine 

za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini da ukratko izloži 

plan aktivnosti radne skupine za slijedeće razdoblje.  

Koordinator Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj 

razini, Matija Kikelj najavio je otvaranje Javnog poziva za prijavu članova i zamjenika 

članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u 

rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini. 

Istaknuo je da je cilj Radne skupine izrada prijedloga za poboljšanje postojećeg modela 

participacije mladih kroz savjete mladih, odnosno utvrđivanje prijedloga za osnaživanje i 

razvoj savjeta mladih, uspostavu mjera praćenja i podizanje standarda u radu savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj. Radna skupina će temeljem Zaključaka 1. Godišnje konferencije 

savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, Preporuka Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske 

za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te konzultacija s članovima i 

zamjenicima članova općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih izraditi analizu 

provedbe Zakona o savjetima mladih i učinaka dosadašnjih preporuka Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku upućenih jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za unaprjeđenje provedbe Zakona. 

 

Predsjednica Savjeta za mlade najavila je da je u planu za 2020. godinu održavanje druge 

konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, a datum održavanja će se potvrditi 

naknadno.  

 

Ad. 3.) 

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg istaknula je da je jedna od važnijih zadaća 

Savjeta za mlade praćenje mladih kroz njihovo organizirano djelovanje i izrada  preporuka 

za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore.  

 

Jedna od ključnih aktivnosti u ovom području bilo je sudjelovanje predsjednice Savjeta za 

mlade na konferenciji s tematskom raspravom Mare Nostrum: Mladi Mediterana uz sastanak 

Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu i 1. godišnjem sastanku o kvalitetnoj 



provedbi odobrenih projekata iz ESF-a, u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva, u Primošten, od 10. do 12. travnja 2019. godine.  

Na konferenciji i na prvom godišnjem sastanku raspravljalo se o kvalitetnoj provedbi ESF-a 

na kojem su bile prisutne udruge koje imaju terenski financiran rad u području mladih, kulture 

i neformalne edukacije. Udruge su zajednički sudjelovale u raspravi o izazovima s kojima se 

suočavaju u cilju pružanja što boljih terenskih uvjeta za mlade osobe. Predsjednica Savjeta 

za mlade naglasila je da je nužno govoriti o razvoju udruga mladih i za mlade i kroz aspekt 

financijskog okvira, budući da se kroz provedu projektnih aktivnosti dolazi do krajnje ciljane 

skupine zbog koje i postoji cijeli Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, a to su mlade 

osobe. Tamo gdje investiramo novac danas, takvu budućnost očekujemo sutra, naglasila je. 

Neprofitni sektor, struktura u istome, zadržavanje kvalitetnih ljudskih resursa veliki je izazov 

no i preduvjet stvaranja pozitivnih pomaka u zajednici.  

Ovom prilikom zamolila je sve članove Savjeta za mlade da dostave očitovanje o natječajima 

koje tijelo iz kojeg dolaze provodi u 2019. i 2020. godini, te na sljedećoj sjednici Savjeta 

predstave natječaje u svom sektoru. Pozvala je potom predstavnike Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da ukratko predstave koji su natječaji tijekom 

ove godine bili otvoreni u području mladih.  

 

Pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ivica Bošnjak 

izvijestio je da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2019. 

godini raspisalo nekoliko poziva za prijavu projekta za financijsku podršku na koje se mogu 

prijaviti i projekti usmjereni mladima.  

Poziv za prijavu projekta usmjerenih mladima u pripremnoj je fazi te se očekuje njegova 

skora objava. Za ovaj Poziv Ministarstvo je osiguralo 8.200.000,00 kuna na proračunskim 

pozicijama politika za mlade i to iz Državnog proračuna i lutrijskih sredstava. Prioritetna 

područja javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima u 2019. godini bit će 

kreirana prema prijedlogu mjera iz novog Nacionalnog programa za mlade. 

Osim navedenog poziva, 10. lipnja 2019. godine objavljen je i Poziv za prijavu 

jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini, kojim se poziva udruge 

usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku 

projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području RH. 

Opći cilj Poziva je promoviranje i razvoj volonterstva kroz financiranje volonterskih centara 

- udruga koje se sustavno bave razvojem volonterstva na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini 

i njihovih mrežnih organizacija. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna, 

za područje Lokalni volonterski centri 2.600.000,00 kuna, a za područje Regionalni 

volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centar na nacionalnoj razini: 

1.000.000,00 kuna. 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo i natječaj za dodjelu 

jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu. Cilj natječaja je jednokratna financijska 

potpora aktivnostima iz područja socijalne skrbi za koje Ministarstvo tijekom 2019. nije 

pokrilo već raspisanim natječajima. Prioritetna područja natječaja su unapređenje i razvoj 

socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina, te organiziranje 

susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim 

skupinama. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 5.000.000,00 kuna. 

Predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivana Furlić 

izvijestila je da je u pripremi natječajna dokumentacija za fazu II javnog poziva „Podrška 

programima usmjerenim mladima“ u okviru ESF-a, a planirani iznos financijskih sredstava 

za ovaj poziv iznosi 27.750.000,00 kuna. Ministarstvo korištenjem sredstava iz Europskog 

socijalnog fonda dodatno nastoji odgovoriti na izazove s kojima se susreću mladi i omogućiti 

razvoj, unapređenje kvalitete i dosega nekih od postojećih inicijativa ili realizaciju novih 

odgovora na pitanja od značaja za mlade.  

 

 



Ad. 4.)  

U ovoj točki dnevnog reda izvješteno je da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku donijelo je Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalne 

radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima, 16. travnja 2019. godine. Čini 

ju 11 članova, predstavnika tijela državne uprave i udruga za mlade. Zadaća nove Nacionalne 

radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima (dalje u tekstu: Nacionalna 

radna skupina) je osigurati participativni proces, organizaciju konzultacija s mladima te 

promociju Dijaloga u Republici Hrvatskoj kako bi preporuke i mišljenja mladih ljudi našle 

svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama od značenja za mlade. Do sada su se 

održala dva sastanka. 

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine 

usvojena nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine. Sukladno 

novoj Strategiji uspostavljen je Dijalog Europske unije s mladima (dalje u tekstu Dijalog), 

koji se nastavlja na proces Strukturiranog dijaloga. 

Dijalog je uspostavljen kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje 

se bave mladima, uključujući donositelje odluka, znanstvenike, stručnjake te ostale 

relevantne dionike u području politika za mlade. Organiziran je u 18-mjesečnim ciklusima 

podijeljenima u tri šestomjesečne faze koje se podudaraju s tri šestomjesečna rotirajuća 

predsjedavanja Vijećem Europske unije. Do sada je provedeno šest punih ciklusa. 

Zajednička tema tekućeg VII. ciklusa Dijaloga je Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating 

Opportunities for Youth), a provodi se od siječnja 2019. do sredine 2020. godine tijekom 

predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. U okviru zajedničke 

teme svaka od članica trija Rumunjska-Finska-Hrvatska definirala je svoju specifičnu temu 

koja odgovara nacionalnim prioritetima. Tako je tema rumunjskoga Predsjedništva Kvalitetni 

poslovi za sve, finskoga Predsjedništva Kvalitetan rad s mladima za sve, a hrvatskoga 

Predsjedništva je Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima. 

Teme Dijaloga Europske unije s mladima predstavljaju se i analiziraju tijekom EU 

konferencija za mlade na kojima sudjeluju predstavnici mladih i predstavnici vlada država 

članica Europske unije kao donositelji odluka. 

Nacionalna radna skupina organizirala je do sada trodnevni trening za lokalne koordinatore 

Dijaloga. Trening je ispred Nacionalne radne skupine pripremila Mreža mladih Hrvatske, u 

okviru aktivnosti projekta EU Youth Dialogue in Croatia 2019-2020, kao nositelj navedenog 

projekta. U planu je održavanje još dva takva treninga. Cilj treninga je educirati, osposobiti i 

motivirati nove grupe lokalnih koordinatora u svrhu provedbe konzultacijskog procesa 

Dijaloga EU-a s mladima. Države članice potom izrađuju nacionalna izvješća koja upućuju 

Europskom upravnom odboru za mlade. Nacionalna izvješća temelje se na provedenim 

konzultacijama s mladima, a objedinjavaju se i prezentiraju na Radnoj skupini za mlade 

Vijeća EU i EU konferenciji za mlade. 

U VI. ciklusu Strukturiranog dijaloga s mladima (preteči Dijaloga), koji se provodio od 

sredine 2017. do kraja 2018. godine, sudjelovalo je oko 2.500 mladih iz Republike Hrvatske, 

pri čemu je Republika Hrvatska zauzela visoko 4. mjesto među državama članicama 

Europske unije po uključenosti mladih u konzultacijski proces. 

Detaljnije informacije o Dijalogu i NRS  kao i novosti mogu se pronaći na stranicama 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i službenoj stranici Dijaloga 

(eupita.eu). 

 

Predsjednica Savjeta za mlade pozvala je mlade na sudjelovanje u Dijalogu EU s mladima 

ispunjavanjem upitnika do 15. rujna 2019. godine kada je krajnji rok za sudjelovanje. 

Ujedno je pozvala sve prisutne da iznesu i/ili dostave prijedloge za unaprjeđenje procesa EU 

dijaloga s mladima.  

 

Sanja Krznarić najavila je održavanje treninga za ambasadore Dijaloga Europske unije s 

mladima. Udruga Zamisli kroz Regionalni info centar za mlade Zagreb organizira trening za 



ambasadore Dijaloga Europske unije s mladima, a kao doprinos konzultacijama koje provodi 

Nacionalna radna skupina za Dijalog Europske unije s mladima. Trening će se održati od 12. 

do 13. kolovoza 2019. godine u Centru za mlade grada Zagreba. Trening je predviđen za 

šesnaest osoba koje rade s mladima (djelatnici udruga mladih i za mlade koji rade s mladima 

– voditelji/koordinatori klubova, centara i/ili info centara za mlade, članovi savjeta mladih ili 

djelatnici ustanova koji rade s mladima) koji žele organizirati konzultacijske aktivnosti za 

provedbu Dijaloga Europske unije s mladima. 

Ciljevi treninga je osposobiti sudionike za ulogu ambasadora Dijaloga Europske unije s 

mladima, naučiti sudionike o Dijalogu EU-a s mladima, kako se provodi u Hrvatskoj i EU te 

kako provesti aktivnosti Dijaloga uz predloženu metodologiju VII. ciklusa Dijaloga, 

simulirati korištenje metoda Dijaloga Europske unije s mladima u svrhu učinkovitog 

uključivanja mladih u lokalne aktivnosti u njihovom okruženju, pronaći odgovor na pitanje: 

Koji su učinci Dijaloga EU-a s mladima na politike od važnosti za mlade na svim razinama, 

istražiti i naglasiti ulogu mladih u procesima donošenja odluka na svim razinama, 

razmjenjivati iskustva u radu i izazovima s kojima se sudionici susreću i osmisliti 

individualne aktivnosti za provođenje Dijaloga EU-a s mladima.  

 

Ad. 5.)  

Božidar Nikša Tarabić, koordinator Radne skupine za podršku studentima, ukratko je 

predstavio dosadašnji rad Radne skupine i prijedloge predstavnika studenata za podizanje 

studentskog standarda.  

Zbog velikog interesa za detaljnim prikazom izvješća o provedenim aktivnostima Radne 

skupine za podršku studentima, jednoglasno je usvojen prijedlog da Božidar Nikša Tarabić 

izvještaj o radu Radne skupine predstavi na idućoj sjednici Savjeta za mlade.  

 

Ujedno je usvojen prijedlog za proširenje Radne skupine za podršku studentima i izradu 

preporuka za podršku studentima. 

  

Ad. 6.)  

Predsjednica Savjeta za mlade Tanja Herceg u ovoj točki dnevnog reda osvrnula se na 

nekoliko tema;  volonterske sate posvećene radu vezanom za Savjet za mlade, organizaciju 

konferencije za udruge mladih i za mlade, praćenje aktivnosti učeničkih vijeća, predsjedanje 

Republike Hrvatske Vijećem Europske unije i EU konferenciju za mlade koja će se održati 

od 9. do 11. ožujka 2020. godine, a kojoj će tema biti „Mogućnosti za mlade u ruralnim 

područjima“. Naglasila je pritom želju da se svi članovi što je moguće više uključuju u 

aktivnosti  Savjeta za mlade  kako bi  Savjet u što većoj mjeri bio glas mladih. 

Radi velikog angažmana određenih članova i zamjenika članova Savjeta za mlade 

predstavnika udruga mladih i za mlade oko organizacije Godišnje konferencije savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj, predsjednica Savjeta za mlade zamolila je predstavnike udruga mladih 

i za mlade u Savjetu za mlade da prate volonterske sate vezane za sudjelovanje u aktivnostima  

Savjeta za mlade. Isto tako zamolila je i sve ostale članove Savjeta za mlade da vode 

evidenciju o broju sati posvećenih radu vezanom za Savjet za mlade, a kako bi se krajem 

godine dobio uvid u ukupan broj sati te se ispitala potreba i mogućnosti za otvaranjem 

volonterskih pozicija za potrebe provedbe aktivnosti Savjeta za mlade. 

Predsjednica Savjeta za mlade istaknula je da je svim članovima i zamjenicima članova 

Savjeta stigao poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na 

predstavljanje projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“,  te je pozvala 

sve koji su u mogućnosti da prisustvuju ovom događanju. 

U svrhu organizacije konferencije udruga mladih i za mlade, planirane za jesen 2019. godine, 

predsjednica Savjeta za mlade predložila je osnivanje manjeg organizacijskog odbora te je 

pozvala sve članove zainteresirane za uključivanje u odbor da se prijave do 25. srpnja 2019. 

godine. Ujedno je pozvala članove da dostave ideje i/ili prijedloge vezano za organizaciju 

konferencije (teme, lokacija, poziv i slično).   



Nastavno na održani sastanak 5. srpnja 2019. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 

a zbog važnosti praćenja rane aktivacije mladih u zajednici, predsjednica Savjeta za mlade 

pozvala je zainteresirane članove Savjeta za mlade da se jave za preuzimanje aktivnosti 

praćenja rada učeničkih vijeća, još jednog oblika organiziranog djelovanja mladih. Navedeno 

bi uključivalo utvrđivanje postojećeg stanja, izradu prijedloga/preporuka za unaprjeđenje 

rada i slično. 

Vezano za Međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, a za koji je predsjednica 

Savjeta za mlade napomenula da prolazi nezapaženo u sezoni odmora, predložila je da se 

popišu sva događanja u Hrvatskoj koja se odvijaju u to vrijeme. Pozvala je sve udruge mladih 

i za mlade da do 25. srpnja 2019. godine dostave informacije o događanjima koja organiziraju 

u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih te je najavila da će se po zaprimanju 

informacija izraditi mapa događanja koja će se dostaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku sa zamolbom da se ista objavi na službenoj mrežnoj stranici.  

Za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, održat će se EU 

konferencija za mlade, od 9. do 11. ožujka 2020. godine u Zagrebu. Tema konferencije bit će 

„Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima“. Na konferenciji će se raspravljati i analizirati 

teme EU dijaloga s mladima. Predsjednica Savjeta za mlade najavila je da će se o ovoj temi 

detaljnije izvijestiti na sljedećoj sjednici Savjeta. 

Svi članovi Savjeta za mlade pozvani su da do 24. srpnja 2019. godine dostave ideje i 

sugestije za izradu promotivnih materijala Savjeta.   

Predsjednica Savjeta za mlade izvijestila je da se razmatraju gostovanja članova Savjeta za 

mlade sjednicama savjeta mladih, kroz Radnu skupinu za podršku savjetima mladih na 

općinskoj, gradskoj i županijskoj razini. 

Predsjednica Savjeta za mlade pozvala je sve koji su proveli istraživanja koja se odnose na 

mlade da ukratko predstave rezultate istraživanja na budućim sjednicama Savjeta.  

Najavljen je intenziviran rad Radne skupine za podršku mladim osobama s invaliditetom koja 

će donijeti preporuke za poboljšanje uvjeta za obrazovanje, zapošljavanje i dostojanstven 

život mladim osobama s invaliditetom. 

 

Završno je predloženo da jedna od točaka dnevnog reda sljedeće sjednice bude Aktivne 

politike zapošljavanja i Garancija za mlade – izvješće za 2018. godinu, a zbog važnosti i 

opširnosti teme predloženo je i da se krajem 2019. godine održi tematska sjednica. 

 

Predsjednica se zahvaljuje članovima na sudjelovanju i zaključuje sjednicu.  

 

Zapisnik sastavila 

 

Emina Grd  

Predsjednica Savjeta za mlade  

Vlade Republike Hrvatske 

 

Tanja Herceg 
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