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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Temeljem članka 2. i 4. te članka 5. stavak 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, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Županije.
Djelokrug Županijskog savjeta mladih uređen je odredbama članka 13. Zakona o savjetima
mladih ("Narodne novine" broj 41/14.) te člankom 3. i 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.).
Temeljem članka 19. stavak 5. Zakona o savjetima mladih te članka 5. stavak 1. Odluke o
osnivanju, Županijski savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu. Ukoliko
se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja
financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i Oduci i na temelju financijskog plana
osiguravaju u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne samouprave (članak 20. stavak 1.
Zakona).
Sukladno članku 19. stavku 5. Zakona te članku 18. stavak 2. Odluke o osnivanju, godišnji
program rada i financijski plan odobrava Županijska skupština.
Sukladno navedenim odredbama, Županijski savjet mladih je na 11. sjednici održanoj 16.
listopada 2014. godine donio svoj Program rada za 2015. godinu i Financijski plan u ukupnom iznosu
od 120.000,00 kuna za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati tijekom 2015. godine.
Program i Financijski plan za 2015. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim
na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine.
Obzirom da je Savjet mladih Osječko-baranjske županije prepoznao i neke nove projekte i
ideje koji se mogu realizirati do kraja 2015. godine, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za
provedbu aktivnosti, 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 2015. godinu u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 13. podstavak 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.)
i članka 4. podstavak 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije donio je na 19.
sjednici 4. rujna 2015. godine

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA RADA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

I.
U Programu rada Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu,
Klasa: 021-04/14-17/14, Urbroj: 2158/1-01-07-14-5 od 16. listopada 2014. godine, odobrenim
Zaključkom Županijske skupštine od 16. prosinca 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 13/14.), u
točki 2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Povodom tjedna poduzetništva u suradnji sa Savjetom mladih Općine Feričanci i
Poduzetničkom lokalnom udrugom za savjetovanje Feričanci, mladima će se osigurati potrebna
oprema za realizaciju kreativnih radionica. Radionica "Učenje u slobodno vrijeme" će pomoći
mladima s poteškoćama u razvoju kao i nadarenim učenicima koji često bivaju zanemareni. "
Dosadašnji stavak 3. postaje stavkom 4.
II.
U točki 3. Mobilnost i informiranje mladih stavak 1. mijenja se i glasi:
"Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo se područje slobodne razmjene i
mobilnosti posebno mladih osoba, te su se stvorile pretpostavke za stvaranja međunarodnih platformi
u cilju suradnje i poticaja mobilnosti mladih. Boravak u inozemstvu omogućuje mladim osobama
proširivanje vidika te razmjenu i stjecanje novih iskustava. Unatoč pozitivnom trendu broja onih koji
se odlučuju na međunarodne programe razmjene Savjet mladih smatra kako taj broj i dalje nije
zadovoljavajući. Nemogućnost stjecanja regionalnog ili međunarodnog iskustva svojevrsno je
ograničavanje razvoja mladih osoba. Poboljšanje kvalitete života i društvenog statusa mladih,
zahtijeva informiranost, razmjenjivanje informacija, ideja i iskustava te financijsku podršku. Posebno
značajna je usklađenost s Europskom strategijom za pametan, uključiv i održiv rast (Europa 2020),
obzirom da većina zacrtanih ciljeva u velikoj mjeri involvira upravo mlade (kao npr. "Mladi u
pokretu" s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište rada).
Savjet mladih će upozoravati prije svega studente na važnost integracije i jačanje programa
mobilnosti. Obilježavanjem međunarodnog dana Srednjoškolaca s udrugom Srednjoškolaca Hrvatske,
mlade školarce upoznati će se s njihovim pravima koje imaju kao polaznici srednje škole te upoznati s
mogućim problemima na koje će naići."
III.
U točki 9. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4.
koji glase:
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"Djeca i mladi se premalo bave fizičkim radom i aktivnostima što dovodi do sada već do
zabrinjavajućih spoznaja, te je stoga osmišljen projekt "Škola kajaka". Opći cilj projekta je ponuditi
mladima mjesto i način upražnjavanja slobodnog vremena, pružiti mogućnost zadovoljenja osnovnih
potreba za kretanjem, poticati psihički, fizički i motorički razvoj, jačati grupnu koheziju i
interpersonalne vještine i odnose, osnaživati izgradnju ličnosti, te pružati prilike za zadovoljenjem
natjecateljskog duha polaznika škole kajaka.
U suradnji s Općinom Vladislavci i lokalnim udrugama Savjet će provesti projekt koji okuplja
velik broj mladih na području Općine Vladislavci. Pomoću "aktivnih" mladih, kao pozitivnog impulsa
mlađe populacije u zajednici koja svakodnevno svoje vrijeme provode na nogometnom igralištu, uz
stručno vodstvo trenera i odgojitelja volontera koji svoje slobodno vrijeme koriste pomažući mladima,
željeli smo vrijeme kada mladi nisu zauzeti treninzima u nogometnoj školi ili raznim aktivnostima u
DVD-u ili odlaskom u školu, stvoriti preduvjete za kontinuirani cjelogodišnji sustav zajedničkog
druženja. U tu svrhu, Savjet mladih će u suradnji s lokalnom zajednicom osigurati dio sredstava za
uređenje osiguranih prostorija te omogućiti obavljanje planiranih aktivnosti, sve u cilju kvalitetnije i
zdravije sredine u kojoj žive."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavkom 5.
Klasa: 021-04/15-17/6
Urbroj: 2158/1-01-07-15-4
Osijek, 4. rujna 2015.

Predsjednica
Donna Šimatić, v.r.
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Temeljem članka 13. podstavak 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.)
i članka 4. podstavak 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije donio je na 19.
sjednici 4. rujna 2015. godine

IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

U Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu, Klasa: 021-04/14-17/14, Urbroj: 2158/1-01-07-14-6 od 16. listopada 2014. godine, odobrenim
Zaključkom Županijske skupštine od 16. prosinca 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 13/14.) u
tabelarnom prikazu točke 2., 3., 6. i 9. mijenjaju se i glase:
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
Organiziranja edukacija o pisanju i provedbi EU
projekata u suradnji s suradnji s javnim ustanovama i
tijelima i udrugama i Regionalnom razvojnom
agencijom Slavonije i Baranje d.o.o., obilježavanje
tjedna poduzetništva organiziranjem dijaloga, radnih
stolova na kojima će sudjelovati određeni gosti
predavači, te nabava potrebne opreme za realizaciju
radionice "Učimo u slobodno vrijeme" udruge iz
Feričanaca.
3. Mobilnost i informiranje mladih
Obilježavanje međunarodnog dana srednjoškolaca s
ciljem da se ojača važnost integracije i jačanje
programa mobilnosti. Izradom brošura i knjižica
srednjoškolce će se upoznati s njihovim pravima.
6. Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme
mladih
Organiziranje prostora radi obilježavanja
regionalnog prvenstva mažoretkinja Grada Osijeka u
suradnji s mažoretkinjama Grada Osijeka,
obilježavanja međunarodnih dana koji se odnose na
sport i zdrav život mladih. Slavonska glazba i ples
trebaju se kroz godine čuvati, edukacijom članova
KUD-a Sarvaš sačuvala bi se tradicija starih
slavonskih običaja.
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siječanj - prosinac

20.000,00

siječanj - prosinac

8.000,00

siječanj - prosinac

27.000,00

9. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima
Provedba projekta "Najbolji maturantski
slogan", zatim "Škola kajaka Belišće" projekt je koji
ispunjava slobodno vrijeme mladih te ih potiče na
zdrav život i bavljenje sportskim aktivnostima.
Uređenje prostorija u suradnji s udrugom Vitalis
Vladislavci te Općinom Vladislavci, a sve u cilju
kvalitetnije i zdravije sredine u kojoj žive.
Škola nogometa NK Višnjevac organizacijom turnira
ima za cilj osigurati potrebna sredstva za nabavu
sportske opreme mladim polaznicima škole.

siječanj - prosinac

30.000,00

Klasa: 021-14/15-17/6
Urbroj: 2158/1-01-07-15-5
Osijek, 4. rujna 2015.

Predsjednica
Donna Šimatić, v.r.
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