
Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme KLASA: 021-
11/14-01/1, URBROJ: 2110-01-01/14-3 od 2.12.2014. godine i članka 19. stavka 6. 
Zakona  o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Čazme na sjednici održanoj 8. ožujka 
2016. godine većinom glasova svih članova usvojio je te Gradskom vijeću Grada Čazme 
podnosi, a Gradonačelniku  na znanje dostavlja  
 
 
 

IZVJEŠĆE  O RADU 
 

SAVJETA MLADIH GRADA ČAZME 
 
 
- dana 22.12.2014. godine Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je Odluku o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Čazme, 
 
- dana 30.03.2015. godine, po završetku postupka kandidature i izbora, sukladno 
odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čazme, Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je odluku kojom je utvrdilo da su u Savjet 
mladih Grada Čazme izabrani članovi Martina Salaj, Marijana Habijančić, Tomislav 
Nogalj, Mia Gredelj i Anđela Filipović, te zamjenici članova Dražena Dončević, Karlo 
Curiš, Nikolina Jelić, Ivana Kosić i Tea Milić, 
 
- dana 22.04.2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada 
Čazme na kojoj je Martina Salaj, većinom glasova svih članova Savjeta izabrana za 
zamjenicu predsjednice, a Marijana Habijančić za predsjednicu Savjeta mladih Grada 
Čazme, 
 
- dana 15.07.2015. godine održana je 2. sjednica Savjeta mladih Grada Čazme na kojoj su 
članovi informirani o Ljetnoj akademiji Savjeta mladih, raspravljali oko uređenja Grada 
Čazme i uputili dopis Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u kojem su uputili na 
propuste u mjerama aktivne politike zapošljavanja, 

-29.08.2015. godine- 01.09.2015. godine predsjednica i zamjenica predsjednice Savjeta 
mladih sudjelovale su na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih, koja se održavala 
nedaleko grada Labina, od 29. kolovoza do 1. rujna ove godine. Riječ je o pilot projektu 
partnera Udruge za mlade “Alfa Albona”, Udruge gradova RH, Grada Labina i Zaklade 
“Friedrich Ebert Stiftung”, kojim se želi omogućiti članovima gradskih i županijskih 
savjeta mladih stjecanje znanja, vještina i iskustava pomoću kojih će podići kvalitetu 
svojega rada, 

- 17.09.2015. g. članica Mia Gredelj i predsjednica Savjeta sudjelovale su na obuci za 
savjete mladih održanoj u Bjelovaru u organizaciji Savjeta mladih Bjelovarsko-
Bilogorske županije, 



- 18.09.2015. godine održana je 3. sjednica na kojoj su članovi Savjeta zaprimili izvješće 
o sudjelovanju predsjednice i zamjenice na Ljetnoj akademiji savjeta mladih,  raspravljali 
o odgovoru Ministarstva rada i mirovinskog sustava, razmatrali prijedlog uvođenja 
jednokratnih novčanih pomoći za studente te odlučili prije donošenja Programa rada za 
2016. godinu među mlađom populacijom provesti ispitivanje javnog mnijenja o temama 
bitnim za mlade na području Grada Čazme, 
 
- 18.11.2015. godine održana je 4.sjednica Savjeta mladih Grada Čazme na kojoj su 
članovi Savjeta donijeli zaključke o rezultatima ankete i na temelju predmetnih rezultata 
usvojili Program rada za 2016. godinu, te razmotrili prijedlog kriterija za ostvarivanje 
jednokratnih pomoći za studente u 2016. godini,  
 
- na sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme dana 15. prosinca 2015. godine usvojen je 
prijedlog Proračuna za 2016. godinu u koji je uvrštena i stavka za jednokratne novčane 
pomoći za studente, 
 
- 27.01.2016. godine održana je 5. sjednica Savjeta mladih Grada Čazme na kojoj je 
definiran konačan prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći za studente, 
sukladno kojoj je Gradonačelnik Grada Čazme donio Odluku o imenovanju povjerenstva 
za provedbu natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente u 2016. 
godini i Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći u 2016. godini za studente 
preddiplomskih i diplomskih studija,   
 
- dana 08.03.2016. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja, u sastavu Marijana 
Habijančić, predsjednica povjerenstva, Mia Gredelj, Martina Salaj, Elvira Babić 
Marković i Andrea Prugovečki Klepac utvrdilo je da svi pristigli zahtjevi odgovaraju 
uvjetima iz natječaja i donijelo Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći za 
studente u 2016. godini, 
 
- dana 08.03.2016. godine održana je i 6. sjednica Savjeta mladih na kojoj su članovi 
Savjeta mladih Grada Čazme donijeli odluku da će u suradnji sa nadležnim institucijama 
organizirati predavanje kojom će pobliže upoznati potencijalne poslodavce i posloprimce 
na području Grada Čazme sa mjerama aktivne politike zapošljavanja i pokušati potaknuti 
na korištenje istih u cilju povećanja zaposlenosti na području Grada Čazme. 
 
 
U Čazmi, 08.03.2016. godine 
 
                                                                                              Predsjednica Savjeta mladih 
 
                                                                                                 Marijana Habijančić, v.r. 


