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Na temelju članka 33. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj od 21. studenog 2018. 
godine, u svezi Europske povelje o radu s mladima, Predsjedništvo Udruge gradova u 
Republici Hrvatskoj na sjednici održanoj od 16. do 18. prosinca 2020. godine usvojilo je 
sljedeću:  
 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za 

politike usmjerene mladima 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom odlukom Udruga gradova u Republici Hrvatskoj prihvaća inicijativu certificiranja 
hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima u cilju podizanja kvalitete života mladih 
kroz evaluiranje standarda kvaliteta lokalnih politika u 8 područja i to:  

- Participacija,  
- Demografski poticaji i mjere,  
- Zapošljavanje,  
- Mobilnost,  
- Zdravlje i sport,  
- Rad s mladima i kultura,  
- Obrazovanje i  
- Informiranje. 

 
Ovom odlukom se propisuju sastav i zadaci povjerenstva za dodjelu certifikata, logotip 
certifikata i drugi uvjeti za stjecanje certifikata “Grad za mlade“. 
 
Provoditelj i koordinator certificiranja je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, u partnerstvu 
sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja 
u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe EU, Mrežom mladih Hrvatske te Savezom 
Društava naša djeca. 
 
 

II. POVJERENSTVO  

 Članak 2. 

Povjerenstvo za dodjelu certifikata (u nastavku teksta: Povjerenstvo) čini devet članova, a 

osniva ga predsjednik Udruge gradova.  

Predsjednik Povjerenstva je koordinator Udruge gradova, a ostale članove čine tri 

predstavnika Udruge gradova te po jedan predstavnik Središnjeg državnog ureda za 

demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i 

programe EU, Mreže mladih Hrvatske te Saveza Društava naša djeca. 
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Nadležnost Povjerenstva 

Članak 3. 

U nadležnosti Povjerenstva su sljedeći poslovi: 
- posebnom odlukom utvrđuje standarde kvaliteta lokalnih politika usmjerenih mladima 

i jedino je ovlašteno za tumačenje istih 
- propisuje način bodovanja gradova u postupku evaluacije lokalnih politika za mlade 
- evaluira standarde kvaliteta lokalnih politika usmjerenih mladima grada prijavitelja 
- donosi odluku o dodjeli certifikata “Grad za mlade“ 
- pruža stručnu pomoć gradovima u postupku certificiranja 
- utvrđuje i dodjeljuje druga priznanja gradovima u svezi politika za mlade u skladu s 

ovom odlukom 
 

III. POSTUPAK CERTIFICIRANJA 

Članak 4. 

Postupak certificiranja provodit će se kroz evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u 

područjima iz članka 1. ove odluke. 

 

Naziv i logotip certifikata 

 

Članak 5. 

Naziv certifikata je: Grad za mlade 

Logotip certifikata je:  

 

  

Povjerenstvo je ovlašteno utvrditi i drugi oblik označavanja certifikata. 

 
 

Prijava certificiranja 
 

Članak 6. 

Gradonačelnik odlučuje o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata.  

Informacija o predanoj kandidaturi daje se na znanje Gradskom vijeću. 
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Trajanje certifikata 

Članak 7. 

Gradovi koji su stekli certifikat, isti zadržavaju 3 godine. 

Povjerenstvo će na temelju zahtjeva gradonačelnika ponovno izvršiti evaluaciju standarda 

kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima nakon navedenog razdoblja iz stavka 1. ovog 

članka za produljenje trajanja certifikata. 

Za produljenje certifikata grad mora u najmanjoj mjeri zadržati razinu koju je imao prilikom 

dobivanja prethodnog certifikata. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na web stranici Udruge www.udruga-
gradova.hr.  
 
 
U Zagrebu, 18. prosinca 2020.    

 
      Predsjednik  Udruge gradova 

      u Republici Hrvatskoj 
 
 

      Željko Turk, dipl. oec. 
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