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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2011. GODINU

Temeljem članka 2. i 4. te članka 5. stavka 3. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine"
broj 23/07.), Odlukom Županijske skupštine od 21. prosinca 2007. godine ("Županijski glasnik" broj
13/07.), osnovan je Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, kao njezino savjetodavno
tijelo, a s ciljem uključivanja mladih u javni život Županije.
Djelokrug Županijskog savjeta mladih uređen je odredbama članka 10. Zakona te članka 3. i
4. Odluke o osnivanju.
Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih te članka 5. stavak 1. Odluke o
osnivanju, Županijski savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu. Sukladno
članku 17. stavku 2. Zakona te članku 17. stavku 2. Odluke o osnivanju, godišnji program rada i
financijski plan odobrava Županijska skupština.
Sukladno navedenom, Županijski savjet mladih je na 15. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.
godine donio te dostavio Skupštini na potvrdu svoj Program rada za 2011. godinu i Financijski plan
za provođenje programskih aktivnosti, koje se realiziraju tijekom 2011. godine. Program i Financijski
plan za 2011. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim na 14. sjednici
održanoj 21. prosinca 2010. godine.
S obzirom na iskazane potrebe Županijski savjet mladih je na 30. sjednici održanoj 17.
kolovoza 2011. godine donio izmjenu i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih za 2011. godinu u okviru raspoloživih ukupno 105.000,00 kuna.
Slijedom navedenog, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije predlaže
Županijskoj skupštini da odobri izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2011. godinu u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) te
članka 5. stavak 1. i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske
županije donio je na 30. sjednici 17. kolovoza 2011. godine

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA RADA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
I.
U Programu rada Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2011. godinu,
klasa: 021-04/10-25/11, urbroj: 2158/1-01-12-10-1 od 1. prosinca 2010. godine, odobrenim
Zaključkom Županijske skupštine od 21. prosinca 2010. godine ("Županijski glasnik" broj 15/10.), u
točki 1. na kraju stavka 8. dodaje se tekst koji glasi:
"U tom smislu ističe se projekt "IT" edukacija" koji za cilj ima osposobljavanje mladih o prednostima
koje nude Interenet tehnologije. Riječ je o projektu na kojem će se kroz tromjesečnu edukaciju
osposobiti 30-ak mladih o mogućnostima koje nude IT tehnologije u današnjem svijetu te savladati
njihovu primjenu kako bi se u budućnosti na temelju istih znanja lakše zaposlili."
II.
U točki 6. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Savjet mladih pružit će priliku svim mladima da uživaju u svojoj kulturi, te aktivno ili
pasivno rade na njenom očuvanju. Upravo na tragu toga jest i projekt "Izložba tradicijske kulturne
baštine". Riječ je o projektu koji će u 2011. godini biti organiziran povodom dana grada Donjeg
Miholjca. Izložba je od velike važnosti za grad i općinu, a cilj će biti prezentacija kulturne baštine
Miholjštine. Također, nastavit će se i s već tradicionalnim projektom, Slavonska brucošijada, kao i
organizacijom humanitarnih koncerata s domaćim sastavima, kako bi pomogli potrebitima."
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"U suradnji s Hrvatskim sokolom, Agencijom Simfonija i GPP-om oslikat će se jedan osječki
tramvaj na kojemu će biti istaknuta obilježja Hrvatskog sokola i Županijskog savjeta mladih. Na
tramvaju će biti ispisan poziv mladima da pristupe počasnoj Sokolskoj gardi i na taj način nastave
stoljetnu tradiciju i njegu naše kulturne baštine."
III.
U točki 7. u stavku 3. druga rečenica mijenja se tako da glasi: "Iz tog razloga poduprijet će se
projekt "Mladi bez poroka" u organizaciji Velikog pokreta mladih Hrvatske.", a na kraju stavka se
dodaje tekst koji glasi: Projekt će se provoditi po cijeloj Hrvatskoj uključujući i sva veća mjesta u
Osječko-baranjskoj županiji."
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
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"Savjet mladih Grada Belog Manastira i Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije
organizirat će 21. rujna 2011. godine humanitarni koncert u Belom Manastiru za pomoć studentici
Biljani Smolčić iz Čeminca, oboljeloj od tumora na hipofizi, radi pomoći u prikupljanju sredstava za
troškove liječenja."
Klasa: 021-04/11-25/4
Urbroj: 2158/1-01-12-11-1
Osijek, 17. kolovoza 2011.

Predsjednik
Mario Marolin, v.r.
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Temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine"
broj 23/07.) i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije
donio je na 30. sjednici 17. kolovoza 2011. godine

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2011. godinu

U Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije za 2011. godinu, klasa: 021-04/10-25/11, urbroj: 2158/1-01-12-10-2 od 1. prosinca
2010. godine, odobrenom Zaključkom Županijske skupštine od 21. prosinca 2010. godine ("Županijski
glasnik" broj 15/10.), u tabelarnom prikazu točka 4. mijenja se tako da glasi:

4. "Izložba
tradicijske i
kulturne
baštine"

rujan
2011.

Riječ je projektu koji će u 2011.
godini biti organiziran povodom
Grada Donjega Miholjca. Cilj
projekta je prezentacija kulturne
baštine Miholjštine (ručnih
radova od vune, rukotvorina,
slika od zlatoveza, rada na
tkalačkom stanu, tradicijske
baštine).

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
HNSU
Zavičaj

mladi i
kultura

2.200,00 kn

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
Savjet mladih
Grada Belog
Manastira

mladi i
zdravstvo

2.000,00 kn

Točka 5. mijenja se tako da glasi:

5. "Humanitarni
koncert u
Belom
Manastiru"

rujan
2011.

Savjet mladih Grada Belog
Manastira i Županijski savjet
mladih Osječko-baranjske
županije organizirat će
humanitarni koncert 21. rujna
2011. godine u Belom Manastiru
za pomoć studentici Biljani
Smolčić iz Čeminca za pomoć u
prikupljanju sredstava za
troškove liječenja.

U točki 6. u koloni 3. pod nazivom "Opis projekta" briše se zarez i tekst iza riječi "Beli
Manastir", a u koloni 6. iznos "24.000,00 kn" zamjenjuje se iznosom od "12.000,00 kn".
U točki 7. u koloni 6. iznos "2.102,00 kn" zamjenjuje se iznosom od "602,00" kn.
U točki 13. u koloni 1. mijenja se naziv projekta "Reci sportu da a drogi ne" zamjenjuje se
novim nazivom "Mladi bez poroka", a u koloni 4. dosadašnje nositelje projekta zamjenjuje novi
"Veliki pokret mladih Hrvatske", te se u koloni 6. iznos od "6.000,00 kn" zamjenjuje iznosom od
"4.000,00 kn".
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Iza točke 14. dodaju se nove točke 15. i 16. koje glase:

15. "IT
edukacija"

16. "Hrvatski
sokol" regrutacija

listopad 2011. veljača 2012.

rujan 2011.

Projekt pod nazivom "IT edukacija" je projekt
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije koji
za cilj ima osposobljavanje
mladih o prednostima koje nude
Interenet tehnologije. Riječ je o
projektu na kojem će se kroz
tromjesečnu edukaciju osposobiti
30-ak mladih o mogućnostima
koje nude IT tehnologije u
današnjem svijetu te savladati
njihovu primjenu kako bi se u
budućnosti na temelju tih znanja
lakše zaposlili.
Županijski savjet mladih u
suradnji s Hrvatskim sokolom,
Agencijom Simfonija i GPP-om
Osijek oslikat će jedan osječki
tramvaj na kojemu će biti
istaknuta obilježja Hrvatskog
sokola i Županijskog savjeta
mladih. Tramvaj će biti oslikan i
s pozivom mladima da pristupe
počasnoj Sokolskoj gardi i na taj
način nastave stoljetnu tradiciju i
njegu naše kulturne baštine.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
Hrvatski
sokol

Obrazovanje i
11.000,00 kn
informatizacija

Mladi i
kultura

7.830,00 kn

Klasa: 021-04/11-25/4
Urbroj: 2158/1-01-12-11-2
Osijek, 17. kolovoza 2011.

Predsjednik
Mario Marolin, v.r.
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