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IZMJENE PROGRAMA 

RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA  

MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE  

ŽUPANIJE ZA 2017. 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, a 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 5.  

listopada 2016. godine donio svoj Program rada za 2017. godinu i Financijski plan u ukupnom iznosu 

od 140.000,00 kuna za provođenje programskih aktivnosti, koje su planirane tijekom 2017. godine. 

Program i Financijski plan za 2017. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim 

na 24. sjednici održanoj 29. studenog 2016. godine ("Županijski glasnik" broj 9/16.). 

 

S obzirom da je kod pojedinih udruga s kojima je Savjet temeljem svojih odluka imao 

predviđenu programsku odnosno financijsku suradnju došlo do nemogućnosti provedbe određenih 

projekata tijekom ove godine odnosno smanjenja potreba za planiranim financijskim sredstvima, 

članovi Savjeta su sukladno tome, donijeli odluku o prenamjeni planiranih sredstava kako bi 

realizirali druge projekte do kraja 2017. godine. Sukladno tome Županijski savjet mladih Osječko-

baranjske županije je na svojoj 20. sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine donio Izmjene 

Programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu koje predlaže Županijskoj skupštini na 

odobrenje 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 20. 

sjednici 19. listopada 2017. godine 

 

 

IZMJENE PROGRAMA 

RADA I FINANCIJSKOG PLANA 
 

Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

 

I. 
 

U Programu rada i Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu, Klasa: 021-04/16-17/12, Urbroj: 2158/1-01-07-16-3 od 5. listopada 2016. 

godine, odobrenim Zaključkom Županijske skupštine od 29. studenoga 2016. godine ("Županijski 

glasnik" broj 9/16.), u točki 1. Obrazovanje i socijalna politika mladih, u Tablici 1., uz Projekt 

"Upoznaj Osječko-baranjsku županiju", mijenja se planirani iznos sredstava sa dosadašnjih 10.000,00 

kuna na 5.000,00 kuna, tako da Tablica 1. glasi : 

 

"Tablica 1. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme provedbe 
Planirana 

sredstva u kn 

1. 
"Upoznaj Osječko-

baranjsku županiju " 

Savjet mladih, u 

suradnji sa Studentskom 

udrugom Erasmus 

Student Network 

(ESN Osijek) 

svibanj - rujan 5.000,00 

" 

 

II. 
 

U točki 3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, u Tablici 2. briše se projekt pod rednim 

brojem 5. "Kino pod zvijezdama", a redni brojevi 6. i 7. postaju brojevi 5. i 6. tako da Tablica 2. glasi : 

 

"Tablica 2. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme provedbe 
Planirana 

sredstva u kn 

2. Dan ružičastih majica 

Savjet mladih u suradnji 

s Centrom za Edukaciju 

i Prevenciju Nasilja, 

Đakovo 

veljača 3.000,00 

3. "Mobilnost studenata" 

Savjet mladih u suradnji 

s Hrvatskom udrugom 

za međunarodnu 

razmjenu studenata 

prirodnih i tehničkih 

znanosti, Zagreb 

siječanj-listopad 5.000,00 

4. 
"Najbolji maturantski 

slogan" 
Savjet mladih  svibanj 6.500,00 

5. 
"Živim život bez 

nasilja" 

Savjet mladih u suradnji 

s Udrugom "Krila 

leptira", Suza 

listopad 3.000,00 
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6. 
" Obitelj je na prvom 

mjestu " 

Savjet mladih u suradnji 

s Udrugom Alerga, Beli 

Manastir 

svibanj 2.500,00 

" 

 

III. 
 

U točki 4. Zdravlje i sport, u Tablici 3. briše se projekt pod rednim brojem 12. "Streetball", a 

redni brojevi 8., 9., 10. i 11. postaju redni brojevi 7., 8., 9. i 10. tako da Tablica 3. glasi : 

 

"Tablica 3. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi 
Vrijeme 

provedbe 
Planirana 

sredstva u kn 

7. 
"Ja se bavim sportom, 

a gdje si ti?" 

Savjet mladih u suradnji s Karate 

klubom "Esseker" i Judo klubom 

"Osijek", Osijek 

ožujak -

lipanj 
6.000,00 

8. "Biciklijada" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom učenika, mladih i 

učenika s teškoćama "Prijateljstvo" 

Feričanci, Feričanci 

travanj - 

svibanj 
2.000,00 

9. "Plesnjak" 
Savjet mladih u suradnji sa 

Športsko plesnom udrugom 

"Feniks", Osijek 
travanj 5.000,00 

10. 
"Jesti zdravo je 

zabavno" 
Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom "Maska", Popovac 
travanj 2.000,00 

" 
 

IV. 
 

U točki 5. Kultura, u Tablici 4. uz Projekt "Kreativna riznica", mijenja se planirani iznos 

sredstava sa dosadašnjih 10.000,00 kuna na 5.000,00 kuna, a redni broj 13. postaje redni broj 11. tako 

da Tablica 4. glasi : 

 

"Tablica 4. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi 
Vrijeme 

provedbe 
Planirana 

sredstva u kn 

11. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s Institutom 

za znanstvena i umjetnička 

istraživanja u kreativnoj industriji - 

Andizet, Osijek 

travanj 5.000,00 

" 

 

V. 
 

 U točki 6. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima povećava se iznos planiranih sredstava 

sukladno iznosima za koliko su smanjena planirana sredstva u Tablici 1. i Tablici 4. te sukladno 

iznosima projekata koji se brišu jer se nisu realizirali u 2017. godini u Tablici 2. i Tablici 3., a redni 

broj 14. u Tablici 5. postaje redni broj 12. tako da Tablica 5. glasi: 

 

"Tablica 5. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi 
Vrijeme 

provedbe 
Planirana 

sredstva u kn 

12. 
Ostale aktivnosti za 

mlade i rad s mladima 

Savjet mladih u suradnji s 

udrugama i organizacijama mladih 

s područja Županije 

siječanj -

prosinac 
95.000,00 

" 
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VI. 
 

U točki III. PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU mijenja se tablica 

tako da glasi: 
" 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi 
Vrijeme 

provedbe 

Planirana 

sredstva u kn 

1. 
"Upoznaj Osječko-baranjsku 

županiju" 

Savjet mladih u suradnji sa 

Studentskom udrugom 

Erasmus Student Network 

(ESN Osijek)  

siječanj - 

rujan 
5.000,00 

2. Dan ružičastih majica 

Savjet mladih u suradnji s 

Centrom za Edukaciju i 

Prevenciju Nasilja, Đakovo 

veljača 3.000,00 

3. "Mobilnost studenata" 

Savjet mladih u suradnji s 

Hrvatskom udrugom za 

međunarodnu razmjenu 

studenata prirodnih i 

tehničkih znanosti, Zagreb 

siječanj-

listopad 
5.000,00 

4. "Najbolji maturantski slogan" Savjet mladih  svibanj 6.500,00 

5. "Živim život bez nasilja" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom "Krila leptira", 

Suza 

listopad 3.000,00 

6. "Obitelj je na prvom mjestu" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom Alerga, Beli 

Manastir 

svibanj 2.500,00 

7. 
"Ja se bavim sportom, a gdje 

si ti?" 

Savjet mladih u suradnji s 

Karate klubom "Esseker" i 

Judo klubom "Osijek", Osijek 

ožujak -

lipanj 
6.000,00 

8. "Biciklijada" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom učenika, mladih i 

učenika s teškoćama 

"Prijateljstvo" Feričanci, 

Feričanci 

travanj - 

svibanj 
2.000,00 

9. "Plesnjak" 

Savjet mladih u suradnji sa 

Športsko plesnom udrugom 

"Feniks", Osijek 

travanj 5.000,00 

10. "Jesti zdravo je zabavno" 
Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom "Maska", Popovac 
travanj 2.000,00 

11. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s 

Institutom za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u 

kreativnoj industriji - 

Andizet, Osijek 

travanj 5.000,00 

12. 
Ostale aktivnosti za mlade i 

rad s mladima 

Savjet mladih u suradnji s 

udrugama i organizacijama 

mladih s područja Županije 

siječanj -

prosinac 
95.000,00 

                                UKUPNO 140.000,00 

 " 

Klasa: 021-04/17-17/6 

Urbroj: 2158/1-01-07-17-5 
 

Osijek, 19. listopada 2017. Predsjednica 

 

 Donna Šimatić 


