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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

       Savjet mladih
 Zagrebačke županije

Z A P I S N I K

sa 23. sjednice Savjeta mladih Zagrebačke županije, održane 4. veljače 2021. godine s početkom 
u 16,30 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, VI kat (dvorana broj 1).

Nazočni/e: predsjednik Savjeta mladih Mihael Karačić, članovi/ce Savjeta mladih: Dominik Baltić, 
Ana Marija Ambrušec, Marinela Draganić, Ivan Borojević, Nikola Vrabec i zamjenik članice 
Savjeta mladih: Vito Zelenika (zamjenik članice Darie Đurine).

Nenazočni/e: članovi/ce Savjeta mladih: Željko Nagy, Ivana Šošić, Tihomir Svečnjak, Antonio 
Lisičak, Andrija Rotim i Josip Blazin.

Ostali nazočni/e: Kristina Mikšaj pomoćnica pročelnika za pravne poslove i opću upravu u 
Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i opću upravu.

Mihael Karačić, predsjednik Savjeta mladih Zagrebačke županije pozdravio je sve nazočne i 
otvorio 23. sjednicu Savjeta mladih. Konstatirao je da je na sjednici nazočno sedam od ukupno 
trinaest članova/ica Savjeta mladih te su time stečeni uvjeti za rad. 

Predsjednik Savjeta mladih naveo je kako će sukladno članku 22. stavku 2. Poslovnika o radu 
Savjeta mladih Zagrebačke županije prije utvrđivanja dnevnog reda usvojiti zapisnik sa 20. sjednice 
Savjeta mladih Zagrebačke županije te je otvorio raspravu o istom.

Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik Savjeta mladih zaključio je raspravu i dao na 
glasovanje usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Savjeta mladih Zagrebačke županije.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za, od ukupno nazočnih sedam članova/ica Savjeta 
mladih Zagrebačke županije, usvojili su zapisnik sa 20. sjednice Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih podsjetio je članove/ice Savjeta mladih kako su uz saziv današnje 
sjednice dobili i prijedlog dnevnog reda. Otvorio je raspravu po predloženom dnevnom redu.



Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik Savjeta mladih zaključio je raspravu i dao na 
usvajanje slijedeći 

D n e v n i  r e d

1. a.) Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu
b.) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za, od ukupno sedam nazočnih članova/ica Savjeta 
mladih, prihvatili su predloženi dnevni red.

1. a) Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu

Predsjednik Savjeta mladih postavio je pitanje je li potrebno uvodno obrazloženje po podtočci 1. 
a) dnevnog reda.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za, od ukupno sedam nazočnih članova/ica Savjeta 
mladih, izjasnili su se da nije potrebno uvodno obrazloženje po ovoj podtočci dnevnog reda. 

Predsjednik Savjeta mladih otvorio je raspravu.

Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik Savjeta mladih zaključio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za (Mihael Karačić, Dominik Baltić, Ana Marija 
Ambrušec, Marinela Draganić, Ivan Borojević, Nikola Vrabec i Vito Zelenika) od ukupno sedam 
nazočnih članova/ica Savjeta mladih, utvrdili su

IZVJEŠĆE
O RADU SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU

Izvješće  KLASA: 021-04/21-27/01, URBROJ: 238/1-01-21-03 sastavni je dio ovog zapisnika.
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Predsjednik Savjeta mladih postavio je pitanje je li potrebno uvodno obrazloženje po podtočci 1. 
b) dnevnog reda.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za, od ukupno sedam nazočnih članova/ica Savjeta 
mladih, izjasnili su se da nije potrebno uvodno obrazloženje po ovoj podtočci dnevnog reda. 

Predsjednik Savjeta mladih otvorio je raspravu.

Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik Savjeta mladih zaključio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Članovi/ice Savjeta mladih sa sedam glasova za (Mihael Karačić, Dominik Baltić, Ana Marija 
Ambrušec, Marinela Draganić, Ivan Borojević, Nikola Vrabec i Vito Zelenika) od ukupno sedam 
nazočnih članova/ica Savjeta mladih, donijeli su

Z A K L J U Č A K

I.

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije 
za 2020. godinu.

II.

Izvješće o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu podnosi se na razmatranje i 
prihvaćanje Županijskoj skupštini Zagrebačke županije te će se isto, a nakon što ga Županijska 
skupština Zagrebačke županije prihvati, objaviti na Internet stranici Zagrebačke županije.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zaključak  KLASA: 021-04/21-27/01, URBROJ: 238/1-01-21-04 sastavni je dio ovog zapisnika.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi

Predsjednik Savjeta mladih istaknuo je kako mu je žao što se prošle godine nisu sastali zbog 
neozbiljnosti članova i nemogućnosti sastavljanja kvoruma. Apelira na članove da do kraja tekućeg 
mandata pokušaju iskoristiti barem dio sredstava koji su im predviđeni u proračunu. Napominje 
kako su u ovoj situaciji brojne općine, gradovi i županije znatno smanjile sredstva savjetima mladih. 
Ističe kako im mandat traje do srpnja 2021. godine, ali da se Županijska skupština moguće raspušta 
u ožujku, pa bi do tada trebali eventualno izložiti neke programe koji bi se financirali. 



Dominik Baltić, član Savjeta mladih ističe situaciju od ranije, koja se odnosi na upućivanje e-
maila vezano uz odlazak na Koordinaciju županijskih savjeta mladih, a na koji nikad nisu zaprimili 
odgovor.

Kristina Mikšaj pomoćnica pročelnika za pravne poslove i opću upravu u Upravnom odjelu 
za poslove Županijske skupštine i opću upravu navodi kako će provjeriti, ali da navedeni e-mail 
nije došao na adresu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu, jer bi u tom 
slučaju e-mail bio urudžbiran i poslan u daljnje postupanje.  

Dominik Baltić, član Savjeta mladih navodi kako se slaže da bi trebalo predložiti programe da se 
iskoriste sredstva koja su im dodijeljena.

Kristina Mikšaj pomoćnica pročelnika za pravne poslove i opću upravu u Upravnom odjelu 
za poslove Županijske skupštine i opću upravu navodi kako je u pripremi prijedlog teksta koji će 
biti upućen Županijskoj skupštini, a koji tekst se odnosi na Javni poziv za isticanje kandidata za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Navodi kako aktualnom Savjetu 
mladih Zagrebačke županije mandat traje do srpnja 2021. godine i on kao takav može djelovati, ali 
savjetuje da se pokušaju dostaviti prijedlozi do sredine ožujka kako bi sve prošlo nesmetano. 

Predsjednik Savjeta mladih ističe kako se slaže da se pokuša sve dostaviti do sredine ožujka kako 
bi bili sigurni da će programi biti potvrđeni. Napominje kako je svjestan situacije i ograničenja zbog 
epidemije COVID-19, te ističe kako su neki savjeti mladih imali sjednice putem videokonferencija 
što oni nisu mogli zbog odredbi Poslovnika. Navodi kako smatra da se to moglo izmijeniti.

Kristina Mikšaj pomoćnica pročelnika za pravne poslove i opću upravu u Upravnom odjelu 
za poslove Županijske skupštine i opću upravu ističe kako razumije navedeno, ali napominje da 
se nije išlo u veće promjene jer su i Županijska skupština i sva njena radna tijela djelovala normalno, 
odnosno održavane su sjednice uživo.

Budući se više nitko nije javljao za riječ, a ujedno je ovime iscrpljen današnji dnevni red, Mihael 
Karačić, predsjednik Savjeta mladih Zagrebačke županije zahvalio je svima na odazivu i zaključio 
23. sjednicu Savjeta mladih Zagrebačke županije u 16,37 sati.
  

KLASA: 021-04/21-27/01
URBROJ: 238/1-01-21-02
Zagreb, 4. veljače 2021.
 

ZAPISNIK IZRADIO                                                          PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
                     
       Vedran Batrla                                                                                         Mihael Karačić   

                                                                                                                  


