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IZVJEŠĆE O RADU I  

IZVRŠENJU PROGRAMA  

RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA 

MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
 

 

 Izvješćem o radu i izvršenju programa rada i financijskog plana za proteklu godinu Županijski 

savjet mladih Osječko-baranjske županije predstavlja sveobuhvatan dokument u kojem su sadržani svi 

pokazatelji provedenih projekata zajedno s mjerama koje je Savjet provodio u cilju jačanja programskih 

aktivnosti usmjerenih mladima kroz institucionalni okvir gradova i općina na području naše Županije. Time 

se ujedno prikazuje operativnost u djelovanju Savjeta koji pored činjenice da je savjetodavno tijelo 

Skupštine Osječko-baranjske županije, ima značajnu ulogu u kreiranju i provođenju ciljeva koji su 

predviđeni regulatornim okvirom i strateškim dokumentima Republike Hrvatske namijenjenim mladima. 
 

 Ovo Izvješće također predstavlja instrument za vrednovanje realiziranih aktivnosti, a ujedno i 

osnovu za buduće obrasce kojima će se utvrđivati programski okviri rada s prioritetnim određenjima 

projektnog djelovanja. Dodatno, izneseni podaci i rezultati osiguravaju učinkovit nadzor nad trošenjem 

proračunskih sredstava, čime se povećava odgovornost i davatelja i korisnika proračunskih sredstava. 
 

Kako bi Izvješće sadržavalo sve neophodne podatke ne samo za sagledavanje rada i izvršenja 

zadanih ciljeva nego i za cjelokupno institucionalno oblikovanje mjera koje danas provodi Osječko-

baranjska županija u mladoj populaciji stanovništva, potrebno je prezentirati genezu današnjeg Savjeta. 
 

Naime, u cilju sveobuhvatnog reguliranja društvenog položaja mladih Vlada Republike 

Hrvatske je 16. siječnja 2003. godine donijela Nacionalni program djelovanja za mlade, a jedna od 

mjera predviđena Nacionalnim programom je bila i donošenje posebnog zakona za mlade. Ovaj 

dokument je bio osnova za donošenje prvog Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) 

koji je stupio na snagu 28. ožujka 2007. godine, a donesen je s ciljem stvaranja kvalitativnih promjena 

u organiziranom unaprjeđivanju položaja mladih ljudi u društvu. Temeljem toga Zakona je na 19. 

sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2007. godine, posebnom Odlukom osnovan Savjet 

mladih na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao savjetodavno tijelo Županijske 

skupštine. 
 

Obzirom da je dugogodišnjom primjenom Zakona u praksi uočena potreba jasnijeg definiranja 

pojma, uloge i djelokruga savjeta mladih, postupka osnivanja i načina izbora, te posebno jasnije 

određivanje ovlaštenih predlagatelja kandidata za članove i zamjenike članova savjeta mladih, 

definiranje odnosa između savjeta mladih i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

mogućnosti utjecaja na donošenje odluka i suradnja između savjeta mladih, Vlada Republike Hrvatske 

je predložila Konačni prijedlog Zakona o savjetima mladih koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. 

ožujka 2014. godine, a stupio je na snagu 8. travnja 2014. godine. Temeljem donesenog Zakona koji 

između ostalog ima i za cilj unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) razini, pristupilo se donošenju nove Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Osječko-baranjske županije koju je Skupština Osječko-baranjske županije donijela na 9. 

sjednici 8. srpnja 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 8/14.). 
 

Nakon prva dva strateška dokumenta, počevši od 2003., za mlade u Republici Hrvatskoj koji su 

pratili zakonski okvir, Vlada RH je donijela i treći dokument - Nacionalni program za mlade za razdoblje 

od 2014. do 2017. godine. Ovim programom dodatno se potiču županije, gradovi i općine, na razvijanje, 

donošenje i praćenje provedbe svojih lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u 

suradnji s udrugama mladih i za mlade sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom 

području. Pritom se Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije koristi smjernicama tog 

dokumenta (što je vidljivo u ovom Izvješću), ali i primjerima dobre prakse drugih jedinica u donošenju i 

provođenju lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade. 



2 

 Županijski savjet mladih je na 11. sjednici održanoj 5. listopada 2016. godine donio svoj 

Program rada i Financijski plan za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna, za 

provođenje programskih aktivnosti tijekom 2017. godine, a koji je odobrila Skupština Osječko-

baranjske županije na 24. sjednici održanoj 29. studenog 2016. godine. 

 

Temeljem članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.) i 

članka 18. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije donio je na 25. 

sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog 

plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu kako slijedi: 
 

 

I. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2017. GODINI 
 

Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 

smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.  
 

Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjeren je provedbi aktivnosti utvrđenim prema tematskim 

područjima Programa i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.  
 

 Program za 2017. godinu obuhvaćao je 6 tematskih područja, odnosno programskih aktivnosti, 

i to kako slijedi: 

1. Obrazovanje i socijalna politika mladih 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 

3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

4. Zdravlje i sport  

5. Kultura 

6. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima. 

 

Programom rada Savjeta mladih obuhvaćen je i rad koji se osobito odnosi na:  

- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih, 

- suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije 

bave mladim ljudima i njihovim problemima, 

- suradnju s brojnim udrugama koje se na području Županije bave mladima ili za mlade, 

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 

- suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave o politici 

prema mladima i 

- druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih. 
 

Financijskim planom Savjeta mladih za 2017. godinu određen je raspored sredstava u ukupnom 

iznosu od 140.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti Savjeta mladih u 

okviru usvojenog Programa rada za 2017. godinu. Zbog lakše dostupnosti i transparentnosti i povećanja 

informiranosti o radu Savjeta, Program rada i financijski plan Savjeta mladih za 2017. godinu objavljeni su 

na službenim Facebook stranicama Savjeta mladih Osječko-baranjske županije. 
 

 

1. Obrazovanje i socijalna politika mladih 
 

U okviru ove programske aktivnosti Savjet mladih je zajedno s udrugom Financijski impuls 

prepoznao važnost financijske pismenosti mladih, te je kroz 2017. godinu proveden projekt 

"Financijsko opismenjavanje srednjoškolaca". Cilj ovoga projekta bio je poboljšati financijsku 

pismenost srednjoškolske populacije. Potrebu za ovakvim tipom edukacije može se vidjeti u 

rezultatima PISA testova na kojima su hrvatski srednjoškolci zauzeli 14. od ukupno 18. mjesta u 

kategoriji financijske pismenosti te u zaključcima istraživanja koje su provele Hrvatska narodna banka 

i Hanfa u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske. Edukacija se počela provoditi u 

veljači 2017. godine, a obuhvatila je 14 srednjih škola, točnije 63 razredna odjeljenja, što znači da je 

kroz ovu edukaciju u manje od dva mjeseca uključeno preko 1500 učenika. 
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Savjet mladih prepoznao je važnost mobilnosti studenata visokih učilišta jer donosi pozitivne 

pomake ne samo na individualnoj, već i institucionalnoj, ali i široj društvenoj razini. Iako se kao 

najveća prednost akademske mobilnosti najčešće naglašava povećanje zapošljivosti pojedinca, važno 

je naglasiti kako je iskustvo boravka i studiranja na drugom visokom učilištu ili u drugoj zemlji 

korisno i zato što potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i akademskih vrijednosti te time 

omogućuje osobni razvoj pojedinaca. Upravo iz navedenih razloga, savjet mladih zajedno sa 

Studentskom udrugom Erasmus Student Network (ESN Osijek i ESN Hrvatska) promiče važnost 

mobilnosti studenata. 

 

ESN Hrvatska, zajedno sa svim svojim sastavnicama, provodi program "Erasmus in Schools" 

koji za cilj ima: upoznati mlade s mogućnostima mobilnosti, potaknuti ih na razvijanje interkulturalne 

kompetencije pružajući im mogućnost kontakta sa studentima na razmjeni u Osijeku te uključivanje 

Erasmus studenata u lokalnu zajednicu pokazujući tako dodatnu vrijednost internacionalnih studenata 

u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Ovaj program proveo se kroz ciklus od 5 predavanja i 

interaktivnih radionica u svrhu promocije Erasmus+ programa u srednjim školama na području 

Osječko-baranjske županije. 

 

Također, u suradnji s udrugom ESN Osijek mladi s područja Osječko-baranjske županije 

razmijenili su iskustva sa stranim studentima kako bi se domicilna skupina mladih potaknula na veću 

proaktivnost. Organiziran je zajednički obilazak stranih i domaćih studenata na najznačajnija odredišta 

Županije kako bi se strani studenti pobliže upoznali s kulturom, mentalitetom, običajima, prilikama i 

nedostacima koji stoje pred mladima u Županiji. 

 

 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 

 

Jedan od glavnih problema mladih je integracija u društvo, odnosno stupanje u radni odnos. 

Kako su još uvijek vidljive posljedice gospodarske krize, mladi nisu u mogućnosti bez poteškoća doći 

do zaposlenja. Jedna od mogućnosti zasnivanja radnog odnosa je samozapošljavanje. Inicijativu 

samozapošljavanja Savjet mladih podupire jer snažno vjeruje kako je Županija prepuna mladih, 

talentiranih i adekvatno obrazovanih ljudi koji su sposobni voditi vlastiti posao. 

 

U okviru ove programske aktivnosti Savjet mladih i 2017. godine sudjelovao je na 

popularizacijskom simpoziju kulturne i kreativne industrije "Kreativna riznica" na Ekonomskom 

fakultetu u Osijeku. Članovi Savjeta mladih organizirali su i proveli panel pod nazivom "Kreatori 

vlastite budućnosti", a održan je u petak, 28. travnja 2017. Panelisti su bili mladi poduzetnici s 

područja Osječko-baranjske županije, te Tomislav Barbarić ispred  Centra za poduzetništvo Osijek. 

Panelisti  su prenijeli vlastita iskustva o ulasku u svijet poduzetništva te kreiranju daljnjih 

poduzetničkih aktivnosti. Panelisti su također odgovarali na zanimljiva pitanja iz publike te nastojali 

motivirati sve prisutne da se pridruže kreiranju pozitivne poduzetničke klime. Cilj ovog panela je 

poticanje mladih ljudi na ulazak u svijet poduzetništva i razumijevanje načela poduzetništva kroz 

osobna iskustva mladih koji su već ušli u poduzetničke vode. 

 

Također, 2017. godine Savjet je podržao događaj "Globalni tjedan poduzetništva" koji se 

održao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Globalni tjedan poduzetništva svojim radionicama, 

panelima, predavanjima osnažuje mlade i inovativne ljude da naprave prvi korak u svojem poslovnom 

životu, da se odvaže i krenu u realizaciju svojih ideja. 

 

 

3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

 

Kroz ovu programsku aktivnost, Savjet mladih  u suradnji sa Centrom za Edukaciju i 

Prevenciju Nasilja obilježio je Dan Ružičastih Majica. Svjesni činjenice da je nasilje, bilo kojeg 

oblika, prisutno svakodnevno u svim okruženjima, odlučili smo reagirati i pomoći zajednici u 

razumijevanju i prihvaćanju različitosti koje nas okružuju. Mladi su naše blago, a ujedno i najvitalniji 

https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentarZaEdukacijuiPrevencijuNasilja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentarZaEdukacijuiPrevencijuNasilja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/danruzicastihmajica/?fref=mentions
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dio društva, stoga ovim programom podižemo svijest o problemu vršnjačkog nasilja, velikom 

problemu među djecom i mladima, s mogućim teškim posljedicama u kratkoročnoj i dugoročnoj 

perspektivi razvoja djece. Članovi Savjeta mladih posjetili su učenike iz Gimnazije A.G. Matoš 

Đakovo i Ekonomske i upravne škole Osijek gdje su im kroz kratak dijalog ukazali na problem nasilja 

nad vršnjacima te im podijelili majice s natpisom "Ova Pink majica govori dosta!", a koja je glavni 

simbol obilježavanja Dana ružičastih majica. Također, majice su podijeljene i srednjoškolcima 

osječkih srednjih škola te učenicima odgojno-obrazovne skupine Osnovne škole "Vladimir Nazor" 

Đakovo. Ovom aktivnosti Savjet je imao za cilj potaknuti mlađe da se aktivno uključe u program 

prevencije nasilja nad vršnjacima te im ukazati na problem koji se sve više pojavljuje među njima. 

 

Nadalje, suočeni sa slabim interesom studenata za rad udruga kao i nedovoljnim brojem 

prijavljenih studenata na natječaje za stručnu praksu, ponajviše zbog slabe informiranosti i 

motiviranosti studenata, Savjet mladih uključio se u projekt s udrugom IAESTE Osijek koja organizira 

"Tjedan mobilnosti studenata". Ovim projektom se informira i potiče studente na angažman van okvira 

redovnih predavanja, ispita i obaveza. Kroz brojne radionice i predavanja, studenti, a i drugi 

zainteresirani, mogli su čuti životne priče predavača te predstavljanja studentskih udruga i poslodavaca 

s područja Osijeka. 

 

I u 2017. godini organizirano je tradicionalno glasovanje za "Najbolji maturantski slogan" 

grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u organizaciji Savjeta mladih Osječko-baranjske županije i 

Savjeta mladih Grada Osijeka. U 2017. godini natjecalo se 65 slogana, a glasovalo se na portalu Sib.hr 

putem Facebook lajkova. Prvo je mjesto za grad Osijek osvojio slogan 4.f razreda III. gimnazije, 

drugo mjesto slogan 4.a I. gimnazije Osijek, a treće slogan 4.eT1 Elektrotehničke i prometne škole. 

Prvu nagradu za slogan na području grada Osijeka osigurao je Savjet mladih grada Osijeka te su 

maturanti osvojili 2.500,00 kuna, a drugu i treću nagradu osigurao je Savjet mladih Osječko-baranjske 

županije (1.500,00 odnosno 500,00 kuna). Prvo je mjesto u Osječko-baranjskoj županiji osvojio slogan 

4.O razreda Gimnazije Beli Manastir, drugo mjesto slogan, 4.e razreda Druge srednje škole Beli 

Manastir, a treće slogan, 4.e razreda Gimnazije Beli Manastir. Nagrade za županiju osigurao je Savjet 

mladih Osječko-baranjske županije (2.500,00, 1.500,00 i 500,00 kuna). 

 

Nadalje, Beli Manastir je multinacionalna sredina gdje mladi moraju učiti poštivati i prihvaćati 

različitosti. Projektom "Živim život bez nasilja" organizirane su radionice na temu predrasuda, 

stereotipa i antidiskriminacije. Radionice su uključivale debate, igre, vježbe nenasilne komunikacije, te 

su se izrađivali kolačići s porukama o nenasilju i narukvice prijateljstva. Na projektu uz Savjet mladih 

sudjelovala je Udruga "Krila leptira", Suza, čiji su članovi bili demonstratori u izrađivanju narukvice 

prijateljstva. 

 

Projekt "Obitelj je na prvom mjestu" aktivnost je s kojom se obilježio Međunarodni dan 

obitelji. Savjet mladih u suradnji s Udrugom Alerga iz Belog Manastira kroz razne aktivnosti na 

Šećeranskom jezeru organizirao je igre za roditelje i djecu, vožnju biciklom, stare slavonske igre poput 

preskakanje konopca, gumi gumi, školica itd. Roditelji su također zajedno s djecom kroz nekoliko 

radionica tijekom 2017. godine svojoj djeci prepričavali iskustva kako su se oni igrali prije nego što su 

zavladala računala i pametni mobiteli. Također, ovim projektom mladi s područja Belog Manastira 

uključili su se u društveni život aktivnostima u prirodi i društvu, te se na neko vrijeme maknuli od 

računala i videoigrica koje su danas nažalost sve popularnije. 

 

 

4. Zdravlje i sport 

 

U organizaciji Udruge učenika, mladih i učenika s teškoćama "Prijateljstvo" - Feričanci 

održana je 2. feričanačka biciklijada. Sudionici biciklijade, mlađi od 16 godina imali su kacige za čiju 

je nabavu zaslužan Savjet mladih Osječko-baranjske županije, a koje će koristiti u svakodnevnoj 

vožnji biciklom te će se na taj način djelomično zaštititi u prometu. Ispred Savjeta mladih na 

biciklijadi je sudjelovao član savjeta Alen Dado. 

 

https://www.facebook.com/pages/Gimnazija-AGMato%C5%A1-%C4%90akovo/107993665901901?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Gimnazija-AGMato%C5%A1-%C4%90akovo/107993665901901?fref=mentions
https://www.facebook.com/eiusosijek/?fref=mentions


5 

Savjet mladih u suradnji s Nogometnim klubom "Mladost", Ivanovci, u 2017. godini 

organizirao je sportsko druženje projektom "Nogomet za sve" u sklopu Memorijalnog turnira za 

poginule igrače Kluba povodom Međunarodnog Dana Mladih. Projekt je okupio sportske klubove s 

područja Đakovštine kako bi ukazali da je nogometni klub jedna od rijetkih udruga koja okuplja mlade 

u malim sredinama. Osim sportskog sadržaja, Savjet mladih Osječko-baranjske županije svojim 

financijskim planom osigurao je sredstva za obnovu dotrajale sportske opreme za članove 

Nogometnog kluba "Mladost". Osigurane su nove nogometne lopte, mreže za golove te sportske 

trenerke, dresovi i torbe za igrače. Na kraju turnira najboljim ekipama dodijeljeni su pehari, a na 

ovogodišnjem turniru prvo mjesto zauzeo je Nogometni klub Slavonija, Punitovci. Drugo mjesto 

osvojio je Nogometni klub Dračice iz Đakova dok su treće mjesto zauzeli domaćini turnira, 

Nogometni klub "Mladost", Ivanovci. 
 

Savjet mladih smatra da je bitno posvetiti posebnu pažnju aktualnom stanju i mogućnostima s 

kojima se mladi u Županiji susreću u sportskim aktivnostima. Usvajanjem zdravih navika i aktivnog 

načina života mladih osigurava se i kvalitetniji životni standard, prevencija ovisnosti i odgovornije 

ponašanje, pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje. 
 

Svakodnevno se sve veći broj mladih uključuje u sportske klubove. Prezentacijom novih 

mladih klubova Savjet mladih promovirao je važnost bavljenja sportom. Karate klub "Esseker", Osijek 

i Judo klub "Mladost", Osijek u sklopu svojih treninga i sportskih natjecanja mladima s područja 

županije održali su prezentaciju svojih klubova. U suradnji s navedenim sportskim organizacijama, 

Savjet mladih proveo je projekt "Ja se bavim sportom, a gdje si ti?". Prezentacijom klubova i onoga 

što mladi rade na treninzima, kroz jednodnevnu aktivnost, mlade se upoznalo s radom sportskih 

organizacija. Sudionici projekta imali su priliku osvojiti nagrade, a najistaknutije članove navedenih 

klubova, Savjet mladih nagradio je sportskom opremom. 
 

U sklopu ove programske aktivnosti posjetili smo trening Judo kluba "Mladost", Osijek koji 

provodi projekt "S Judom Mogu", a koji je osmišljen kao posebna grupa za djecu s poteškoćama u 

razvoju. Cilj ovog projekta je unaprijediti postojeće motoričko-funkcionalne sposobnosti djece: 

hodanje, trčanje, puzanje, penjanje, provlačenje, kotrljanje, skakanje, poboljšati fleksibilnost, 

senzoriku, koordinaciju i balans uz vježbe koje su osmišljene tako da uspješno kombiniraju judo s 

fizioterapijom (vježbe osmišljavaju fizioterapeutkinja i trenerica juda), poboljšati dječju percepciju 

vlastitog tijela i prostora u kojem se nalaze, stvoriti ugodnu radnu atmosferu te dobar međusobni 

odnos djece i njihovih roditelja. Prilikom posjeta treningu, članovi Savjeta mladih uručili su potrebnu 

opremu za vježbanje djeci s poteškoćama u razvoju. 
 

Nadalje, ples je jedna od najljepših umjetnosti, ljubav prema skladu, zadivljujućim pokretima i 

pomicanju granica ljudskog tijela. Na sam Dan plesa koji se tradicionalno obilježava 29. travnja u 

suradnji sa Športsko plesnom udrugom "Feniks", mladima se pružilo nešto novo i zanimljivo.  U 

proslavi Dana plesa sudjelovali su osječki plesni klubovi, plesni studiji, plesne udruge, osnovne i 

srednje škole Grada Osijeka i Osječko baranjske županije te osječki vrtići. Također, aktivnosti su se 

pridružili i plesni klubovi s područja Osječko-baranjske županije. Kao zaključak cijelog projekta u 

razdoblju od tri mjeseca, za sve zainteresirane, održana je škola plesa (tečaj plesa) na čijoj su završnoj 

zabavi uručene diplome i nagrade. 
 

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek u 2017. godini proslavilo je četrdesetu godišnjicu 

postojanja. Društvo je član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (u daljnjem tekstu: HSDU), a HSDU je 

član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF). HSDU svake dvije godine organizira nacionalni kongres 

na koji su pozvane sve udruge osoba s dijabetesom kako bi se u što većem broju podiglo društvenu skrb o 

dijabetičarima u Hrvatskoj. Kongres se sastoji od sustava radionica i edukacija sa ciljem poboljšanja 

kvalitete života osoba oboljelih od dijabetesa. Članovi društva po povratku s kongresa prenose stečena 

znanja i iskustva na ostale članove i osobe koje se bore protiv dijabetesa. U navedene aktivnosti uključio se 

Savjet mladih te je u suradnji s Društvom za zaštitu od dijabetesa organiziran put na kongres, a po povratku 

s kongresa predavanja za mlade na području Osječko-baranjske županije o stečenim znanjima i vještinama. 

Savjet mladih smatra da je šećerna bolest jedan od važnih problema o kojem se treba govoriti. Temeljem 

navedenog, projekt je uspješno odrađen, a mladi su dobili nova znanja i vještine. 

https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
https://www.facebook.com/Savjet.mladih.OBZ/photos/a.414274911932310.118961.330106237015845/1900522606640859/?type=3
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Biciklistički klub Weekend Warriors iz Osijeka pod pokroviteljstvom Savjeta mladih Osječko-

baranjske županije, organizirao je Enduro Jam koji je održan u Gazijama, mjestu u općini Feričanci. 

Tridesetak zaljubljenika u brdski biciklizam okupilo se na dvodnevnom događaju čiji su osnovni 

ciljevi osvajanje brdskih i šumskih staza, druženje u prirodi te promoviranje Gazija kao poželjne 

biciklističke destinacije za ljude koji svoje slobodno vrijeme provode na aktivan način. 

 

U Osnovnoj školi Popovac organiziran je Projektni dan zdrave prehrane u kojem su 

sudjelovali učenici, učitelji i roditelji iz Branjine, Kneževa i Popovca. Dan je započeo zajedničkom 

tjelovježbom, a nakon jutarnjega razgibavanja, učenici su imali priliku vidjeti izradu štrukli koju je 

organizirala udruga "Maska". Učenici su degustirali štrukle sa sirom te bundevom i makom. Zatim je 

uslijedio doručak. Nakon zdravog doručka, učenici su bili spremni za razne radionice. Radionicu pod 

nazivom Piramida zdrave prehrane predvodila je Valentina Sabljak iz Županijskoga savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije. Učenicu su imali priliku degustirati rižu, proso, heljdu i ječam. Učenici su 

shvatili važnost redovitog unosa žitarica u prehranu. Također, učenici su degustirali i smoothije od 

raznih vrsta voća. Podsjetili su se kako je vrlo važno jesti puno voća i povrća kako bismo bili što 

zdraviji i otporniji. 

 

 

5. Kultura i mladi 

 

 Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta i osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici. 

Savjet mladih u tom smislu olakšava mladima pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću 

zastupljenost kulture mladih prilikom dodjeljivanja pomoći programima u kulturi. 

 

 Kako bi mladima približili kulturu Savjet mladih u sklopu projekta "Zimska škola" koji se 

održao za vrijeme zimskih školskih praznika, organizirao je za sve mlade besplatnu posjetu izložbe 

"25 slavonski biennale" u Muzeju likovnih umjetnosti gdje je organizirano stručno vodstvo s 

kustosicom Valentinom Radoš. Nakon toga, u Muzeju Slavonije održao se edukativno zabavni panel 

"Prva zdravica - nekada i sada" uz posebne goste panela Draganu Rajović i Domagoja Dujmića iz 

Muzeja Slavonije, Tibora Kainza iz Gajbe te Ivana Vorgića iz Valensa. Moderatorica i voditeljica 

programa bila je muzejska pedagoginja Jesenka Ricl. 

 

6. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima 

 

U organizaciji Savjeta mladih Grada Samobora i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u 

Samoboru se od 1. do 3. prosinca 2017. godine održala Nacionalna konferencija savjeta mladih 

Republike Hrvatske. Ova konferencija za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja 

odluka i kreiranju lokalnih politika, te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih. Na 

konferenciji su sudjelovali članovi Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Vedrana Sabljo i Josip 

Runtić, članovi Savjeta mladih Grada Osijeka te Savjeta mladih Grada Belišća. 

 

Konferencija je okupila gotovo stotinu sudionika iz više od 50 općinskih, gradskih i 

županijskih savjeta mladih diljem Hrvatske. Tijekom konferencije savjeti mladih predstavili su 

primjere svoje dobre prakse, kako bi ih i ostali savjeti mladih mogli implementirati u svojim 

sredinama. Na konferenciji se glavna rasprava vodila po pitanju primjene Zakona o savjetima mladih u 

praksi te inicijative predstavnika savjeta mladih za izmjenama odredbi zakona koje bi rezultirale 

rješavanjem problema primjene zakona u praksi. 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije, Savjet mladih Grada Osijeka, Savjet mladih Grada 

Belišća i Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske od 15. do 17. prosinca 2017. 

godine bili su domaćini konferencije "Pannonia Academy" na kojoj su sudjelovali članovi savjeta 

mladih iz cijele Hrvatske. U sklopu konferencije održano je predavanje "Mogućnost financiranja kroz 

nacionalne i EU fondove", koje su održali direktor Valpovačkog poduzetničkog centra Vanja 

Miličević te direktor Lokalne razvojne agencije Grada Belišća Mario Marolin koji je ujedno predstavio 

Belišće kao primjer dobre prakse u povlačenju bespovratnih sredstava. Drugog dana konferencije 

https://www.facebook.com/gradoviRH/?fref=mentions
https://www.facebook.com/nksm.rh/?fref=mentions
https://www.facebook.com/nksm.rh/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vedrana.saboljo?fref=mentions
https://www.facebook.com/josip.runtic?fref=mentions
https://www.facebook.com/josip.runtic?fref=mentions
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uslijedila je zanimljiva panel rasprava na temu ''Hrvatska u svijetu od samostalnosti do danas'', gdje su 

sudjelovali zastupnci u Europskom parlamentu Jozo Radoš i Ivan Jakovčić, predsjednik Odbora za 

vanjske poslove u Hrvatskom saboru dr.sc. Miro Kovač, Damir Pejaković suvlasnik tvrtke Patrinus 

d.o.o. i direktor Lokalne razvojne agencije Grada Belišća Mario Marolin, dok su moderatori panel 

rasprave bili novinar Saša Drinić te doc. dr. sc. Dražen Ćućić. 

 

S obzirom da je krajem 2017. godine zima bila iznadprosječno topla i nije bilo snijega, projekt 

"Snježna Grofmannica" nije dobio pravo ruho. Naime, projekt je osmišljen kao natjecanje u sanjkanju 

te izradi skulptura od snijega. Budući da članovi Udruge Karašica Republika, svakodnevno 

organiziraju aktivnosti za mlade s područja Valpovštine, projekt je odrađen. Za mlade s područja 

Valpovštine, Savjet mladih i Udruga Karašica Republika organizirali su druženje u centru Valpova u 

sklopu Božićnog sajma. Uređen je dio trga koji je poprimio izgled dnevnog boravka u kojem su se 

izrađivali božićni ukrasi te prigodni pokloni za djecu i mlade. Projekt je podržan od strane mladih te 

drugih organizacija stoga je dobio i glazbenu podlogu koja je okupila veliki broj prolaznika i građana. 

 

Naša članica Vedrana Sabljo sudjelovala je na projektu "Demo akademija" koji  je 

jednogodišnji neformalni program obrazovanja usmjeren na razvoj znanja, jačanje vještina te 

oblikovanje stavova i ponašanja koji su osnova društvenog i političkog angažmana građana te su važni 

za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti. Program je namijenjen udrugama i aktivnim 

pojedincima s područja Slavonije i Baranje koji doprinose razvoju demokracije, ljudskih prava, 

solidarnosti i smanjivanju diskriminacije te su otvoreni za različitosti, istraživanje i pomicanje osobnih 

granica, promišljaju o društvu u kojem živimo te žele aktivno doprinositi društvenom razvoju, osobito 

na lokalnoj razini. 

 

Član savjeta mladih Toni Grcić sudjelovao je na 14. ljetnoj školi mladih Društva Crvenog 

križa Osječko-baranjske županije u Orahovici koja je imala čak 150 polaznika. Uz mlade iz Osječko-

baranjske županije tu su bili i njihovi vršnjaci iz Orahovice, Trogira, Splita i Dubrovnika te gosti iz 

inozemstva - Bosne i Hercegovine te Srbije. Kroz desetodnevni program polaznici Ljetne škole u dobi 

od 14 do 30 godina osposobljavali su se za voditelje programa: "Realistički prikaz ozljeda", "Prva 

pomoć", "Prevencija ovisnosti i odgovorno spolno ponašanje", "Prevencija trgovanja ljudima i sigurno 

ponašanje na internetu" te "Priprema za djelovanje u katastrofama". 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije pronalazi svaku priliku kako bi se kreiralo pozitivno 

javno mijenje da su mladi pokretači i kreatori bolje budućnosti, te iz tog razloga Savjet mladih 

podržava i potiče sve oblike aktivnog i konstruktivnog sudjelovanja mladih u zajednici. Poticanjem 

demokratskog i socijalnog djelovanja mladih u Županiji omogućuje se slobodno izražavanje mišljenja 

svakog pojedinca bez negativnih osjećaja izoliranosti ili pak odbačenosti. Savjet mladih se posebno 

zalaže za aktivno volontiranje mladih koje u konačnici vodi uspješnijoj integraciji u društvo. Savjet 

mladih je prema potrebi ovisno o temama dnevnog reda, na svoje sjednice pozivao predstavnike 

udruga mladih u Osječko-baranjskoj županiji i šire te drugih organizacija i ustanova koje se bave 

pitanjima od značaja za mlade.  

 

Posebnu pažnju članovi Savjeta mladih posvetili su mladima koji nemaju jednake mogućnosti 

participirati u društvenoj zajednici radi zdravstvenih, socijalnih ili drugih razloga. Savjet mladih želi svim 

mladima omogućiti priliku za jednakim, ravnopravnim sudjelovanjem i doprinosom mladih u Osječko-

baranjskoj županiji. 

 

Kontinuirano djelovanje i savjetodavna uloga Savjeta mladih provodila se i putem 

obilježavanja međunarodnih dana. Savjet mladih je svjestan ubrzanog razvoja medijskih platformi te 

će ići u korak s razvojem tehnologije i trendova i na adekvatan način obavještavati javnost, posebice 

mlade o kontinuiranom radu i najavama za buduće događaje. 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije aktivni je član Koordinacije županijskih savjeta 

mladih Republike Hrvatske. Koordinacija okuplja Savjet mladih Grada Zagreba i sve županijske 

savjete mladih u Republici Hrvatskoj. Osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano 
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informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te je kao takva, 

sukladno Poslovniku o radu Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske donesenom 

24. listopada 2014. godine u Zagrebu, jedina meritorna donositi preporuke i zaključke te zagovarati 

interese mladih pred institucijama i tijelima vlasti u ime svih županijskih savjeta mladih. 

Sudjelovanjem na sjednicama Koordinacije doneseni su zaključci kojima se želi poboljšati život 

mladih te njihovo uključivanje u društvo. Sukladno navedenom, Savjet mladih Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini poslao je službeni dopis svim gradovima i općinama na području Osječko-

baranjske županije kako bi ažurirali bazu osnovanih savjeta mladih na području lokalne samouprave. 

 

U nastavku donosimo prikaz provedenog istraživanja. 

 

Županija ima 42 jedinice lokalne samouprave od kojih je 7 sa statusom grada (Beli Manastir, 

Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo) te 35 sa statusom općine (Antunovac, 

Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, 

Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, 

Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, 

Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka).  

 

 

Grafikon 1: Udio osnovanih Savjeta mladih od ukupnog broja JLS na području OBŽ 

 
 

 

Nakon ažuriranja podataka o osnovanim savjetima mladih na području Osječko-baranjske 

županije došlo se do podataka da od 42 jedinice lokalne samouprave, u njih 14 osnovan je Savjet 

mladih (Beli Manastir, Belišće, Đakovo, Našice, Osijek, Valpovo, Bilje, Donja Motičina, Feričanci, 

Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš, Magadenovac, Petrijevci i Strizivojna), dok 28 jedinica lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske županije nema osnovan Savjet mladih. 

 

 

Grafikon 2: Broj aktivnih Savjeta mladih od ukupnog broja osnovanih savjeta mladih 

 

 

33,33%

66,67%

Osnovani Savjeti
mladih

Nemaju osnovan
Savjet mladih

57,14%

42,86%

Aktivni savjeti
mladih

Neaktivni savjeti
mladih



9 

Od ukupnog broja osnovanih Savjeta mladih (14 jedinica lokalne samouprave) u 8 jedinica 

lokalne samouprave odnosno 57,14% su aktivni savjeti mladih, dok je u 6 jedinica lokalne samouprave 

došlo do neaktivnosti savjeta mladih najčešće zbog isteka prethodnog mandata, donošenja odluke o 

osnivanju, ali bez konstituiranju savjeta mladih što je posljedica nedovoljnog interesa mladih. Aktivni 

savjeti mladih su: savjeti mladih - Beli Manastir, Belišće, Đakovo, Osijek, Valpovo, Bilje, Donja 

Motičina i Feričanci, dok su neaktivni savjeti mladih - Našice, Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš, 

Magadenovac, Petrijevci i Strizivojna. 

 

 

Grafikon 3. JLS koje nemaju osnovan Savjet mladih 

 

 

 

Od 28 jedinica lokalne samouprave koje nemaju osnovan Savjet mladih, 39,29% odnosno 11 

jedinica lokalne samouprave izjasnilo se da im je potrebna pomoć pri osnivanju Savjeta mladih, dok se 

32,14% odnosno 9 jedinica lokalne samouprave izjasnilo da ne žele osnovati Savjet mladih. Osam 

jedinica lokalne samouprave nije odgovorilo na poslani obrazac. 

 

 

Grafikon 4: Udio osnovanih Savjeta mladih u gradovima i općinama 
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II. PREGLED IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU 

 

Rbr. Naziv projekta Sudionici u provedbi Plan 2017. 
Ostvarenje 

2017. 

Realizacija 

% 

1. 
"Upoznaj Osječko-

baranjsku županiju" 

Savjet mladih u suradnji sa 

Studentskom udrugom 

Erasmus Student Network 

(ESN Osijek) 

5.000,00 5.000,00 100 

2. Dan ružičastih majica 
Savjet mladih u suradnji s 

Centrom za Edukaciju i 

Prevenciju Nasilja, Đakovo 
3.000,00 3.000,00 100 

3. "Mobilnost studenata" 

Savjet mladih u suradnji s 

Hrvatskom udrugom za 

međunarodnu razmjenu 

studenata prirodnih i 

tehničkih znanosti, Zagreb 

5.000,00 5.000,00 100 

4. "Najbolji maturantski 

slogan" 
Savjet mladih 6.500,00 6.500,00 100 

5. "Živim život bez 

nasilja" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom "Krila leptira", 

Suza 

3.000,00 3.000,00 100 

6. "Obitelj je na prvom 

mjestu" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom Alerga, Beli 

Manastir 

2.500,00 2.500,00 100 

7. "Ja se bavim sportom, 

a gdje si ti?" 

Savjet mladih u suradnji s 

Karate klubom Esseker i 

Judo klubom "Osijek", 

Osijek 

6.000,00 6.000,00 100 

8. "Biciklijada" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom učenika, mladih i 

učenika s teškoćama 

"Prijateljstvo" Feričanci, 

Feričanci 

2.000,00 2.000,00 100 

9. "Plesnjak" 

Savjet mladih u suradnji sa 

Športsko plesnom udrugom 

"Feniks", Osijek 

5.000,00 5.000,00 100 

10. "Jesti zdravo je 

zabavno" 

Savjet mladih u suradnji s 

Udrugom "Maska", 

Popovac 

2.000,00 2.000,00 100 

11. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s 

Institutom za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u 

kreativnoj industriji - 

Andizet, Osijek 

5.000,00 5.000,00 100 

12. Ostale aktivnosti za 

mlade i rad s mladima 

Savjet mladih u suradnji s 

udrugama i organizacijama 

mladih s područja Županije 

95.000,00 40.300,00 42,42 

 UKUPNO 140.000,00 95.300,00 68,07 

 

 


