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PROGRAM RADA I 
FINANCIJSKI PLAN 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA 
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 
 
 

Ustavom Republike Hrvatske u skladu s pravilima međunarodnog prava, zajamčena je zaštita 
djece i mladeži, ali i unaprjeđivanje položaja mladih ljudi. Odredbom članka 62. Ustava, država je 
dužna štititi djecu i mladež te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete, kojima 
se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. 
 

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 i donošenje posebnog zakona za mlade. 
 

Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.), koji je stupio na snagu 28. ožujka 
2007. godine donesen je s ciljem stvaranja kvalitativnih promjena u organiziranom unaprjeđivanju 
položaja mladih ljudi u društvu, posebno potenciranim u postupku pridruživanja Republike Hrvatske 
Europskoj uniji. 
 

Tako je nakon 13 godina djelovanja Županijskog povjerenstva za mladež na području 
Osječko-baranjske županije umjesto toga povjerenstva, temeljem navedenog Zakona (članak 2. i 4. te 
članak 5. stavak 3. Zakona), 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 s nešto drugačije uređenim sastavom i nadležnostima. 

 
Temeljem članka 8. stavka 3. Zakona i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština je na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine 
izabrala 13 članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije. 
 
 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-baranjke županije donijela na 9. 
sjednici 8. srpnja 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 8/14.). 
 
 Prema članku 19. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-
baranjske županije, Savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu, koji 
podnosi na odobravanje, te sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, predlaže predstavničkom tijelu 
jedinice područne samouprave i financijski plan ako se programom rada savjeta za provedbu 
određenih aktivnosti predviđaju financijska sredstva. Prema članku 18. stavak 2. Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština prethodno odobrava 
godišnji program rada i financijski plan Županijskog savjeta mladih. 
 

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 u narednoj godini, te 
ih predložio na odobravanje Skupštini Osječko-baranjske županije u tekstu koji glasi: 
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 Temeljem članka 19. stavak 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.), 
članka 5. stavak 1. i članka 18. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske 
županije donio je na 11. sjednici 16. listopada 2014. godine 
 
 
 

PROGRAM RADA 
 

Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 

 
 
 

UVOD 
 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je 
savjetodavno tijelo Osječko-baranjske županije, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja 
mladih u javni život, kako Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija), tako i cijele 
regije Slavonije i Baranje.  

 
U okviru svog djelokruga Savjet mladih: 

- organizira i potiče proučavanje pojedinih problema mladih ljudi radi iznalaženja 
odgovarajućih rješenja i poduzimanja potrebnih mjera usmjerenih njihovom razrješenju, 

- prati i razmatra pojave od značenja za mlade, njihov položaj u društvu, zadovoljavanje 
njihovih potreba i razvitak, 

- predlaže programe, mjere i aktivnosti kojima se pridonosi stvaranju organizacijskih, 
materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na duhovno i tjelesno zdrav 
život mladih ljudi, 

- potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na 
području Županije bave mladim ljudima i njihovim problemima, 

- organizira ili potiče organizaciju aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe mladih ljudi 
odnosno promiče njihovo pravo na zdrav i čovjeka dostojan život te 

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih. 
 

Kao savjetodavno tijelo Županije, sukladno Zakonu, Savjet mladih raspravlja o pitanjima iz 
djelokruga rada Skupštine, koja su od interesa za mlade, predlaže Skupštini raspravu o pojedinim 
pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije te način rješavanja tih 
pitanja, te sudjeluje u radu predstavničkog tijela putem svojih predstavnika prilikom donošenja akata 
od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, u pripremi natječaja i 
određivanju kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, na zajedničkim sastancima s 
predsjednikom Županijske skupštine te na zajedničkim sastancima sa županom radi rasprave o svim 
pitanjima od značaja za mlade. 
 
 Radi osiguranja organiziranog obavljanja poslova iz svog djelokruga rada, Savjet mladih 
donosi svoj godišnji program rada. U provođenju svog programa rada, Savjet mladih organizira razna 
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. 
 

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 usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim 

Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. 
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 Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu obuhvaća 9 osnovnih područja i to kako slijedi: 
1. Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 
3. Mobilnost i informiranje mladih 
4. Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih 
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
6. Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme mladih 
7. Volonterske aktivnosti mladih 
8. Mladi i EU 
9. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima  
 

Ovaj Program rada obuhvaća i rad Savjeta mladih koji se osobito odnosi na:  
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- 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 problema, 
- 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 u politici 

prema mladima i 
- druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih. 
 
 
1. Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih 
 

U cilju ekonomskog napretka, Savjet mladih prepoznaje obrazovanje kao osnovu dugoročne 
društvene stabilnosti, koje se temelji na modelu cjeloživotnog učenja koje omogućuje svakoj mladoj 
osobi stalan pristup obrazovanju. Savjet mladih će nastojati svojim prijedlozima i savjetima, kao i u 
okviru vlastitog djelokruga rada, ulaganje u obrazovanje i profesionalno usavršavanje podići na višu 
razinu, na način da će i dalje ustrajati na nagrađivanju darovitih srednjoškolaca i studenata, kao i onih 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja kroz povećanje broja stipendija.  
 

Savjet mladih će i dalje poduzimati aktivnosti radi poticanja mladih na daljnje obrazovanje te 
razvijanja sustava pravodobnog obveznog informiranja učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola 
uz poticanje učenika na posjećivanje otvorenih vrata sveučilišta. 
 
 Također, Savjet mladih će poticati i inicirati rješavanje obrazovnih problema mladih, kao i 
nejasnoća koje postoje u sustavu obrazovanja, organiziranjem raznih tribina i okruglih stolova, gdje će 
nastojati okupiti sve relevantne osobe za rješavanje tog problema. 
 

U cilju osiguranja dostupnosti školskih prostora, prostora visokih učilišta i prostora namijenih 
sportskom sadržaju onim udrugama koje učenicima, studentima odnosno mladima nude obrazovne, 
športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja, demokracije, 
civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalne programe, programe nacionalnih manjina i sl. 
Savjet mladih će poduzimati radnje prema osnivačima osnovnih i srednjih škola, te visokih učilišta za 
poduzimanje svih potrebnih mjera radi donošenja ili izmjena odgovarajućih propisa radi osiguravanja 
dostupnosti školskih prostora i prostora visokih učilišta udrugama za provođenje takovih aktivnosti 
mladih. 
 
 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 
 

Ekonomske prilike i stanje gospodarstva naglašava nužnost vlastite inicijative mladih kako pri 
angažmanu oko formalnog i dodatnog obrazovanja, tako i pri pronalaženju posla, odnosno razvoja 
profesionalne karijere. Nemjerljiv značaj obrazovanja prilikom zapošljavanja u prilikama gospodarske 
nestabilnosti naglašava nužnost osiguravanja jednake dostupnosti obrazovanja za sve mlade i time 
stvaranje pretpostavki jednakih mogućnosti za sve pod istim uvjetima. 
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U cilju iznalaženja odgovarajućih rješenja i poduzimanju potrebnih mjera na području 
prvenstveno zapošljavanja mladih, Savjet mladih će poticati razvoj sustava jednakih šansi, imajući u 
vidu mlade osobe slabijeg socio-ekonomskog statusa, kao i sve one koji su na bilo kakav drugi način 
(život na selu, mlade osobe pripadnici nacionalnih manjina, mladi s invaliditetom itd.) u 
nepovoljnijem položaju. Pri zagovaranju jednakih mogućnosti svih mladih osoba Savjet mladih će 
težiti afirmaciji neformalnog obrazovanja koje je uglavnom prilagođeno potrebama i interesima 
mladih, te će na taj način Savjet ukazivati i na važnost cijelo-životnog učenja. Neformalni oblici 
obrazovanja i rad s mladima kroz različite oblike aktivnosti pridonose razvoju samopoštovanja i 
samopouzdanja mladih osoba, te su osnove za uspostavu kvalitetnih osobina mladih. 
 
 Također, Savjet mladih, organizirat će dijaloge mladih, te okrugle stolove na kojima će 
ugostiti goste predavače te će na taj način mladima osigurati informacije bitne za ovo područje. 
Osobito, tijekom tjedna poduzetništva, koji se obilježava u listopadu, te povodom Dana Europe i 
europskog tjedna s učenicima i studentima na području naše Županije organizirat će se tribine, 
predavanja i radionice gdje će se svim zainteresiranim skupinama mladih na pristupačan i lako 
razumljiv način pokazati tko su to poduzetnici, a što poduzetništvo te što je Europska unija. U suradnji 
s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o. organizirati će se dijalozi i radionice 
na temu pisanja EU projekata, na kojima će se prvenstveno mladima organizirati edukacije na kojima 
će dobiti sve informacije o tome kako napisati kvalitetan EU projekt. 
 
 
3. Mobilnost i informiranje mladih 
 
 Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo je široko područje slobodne 
razmjene i mobilnosti posebno mladih osoba, te stvorilo pretpostavke stvaranja međunarodnih 
platformi za suradnju i poticaj za mobilnost mladih i razmjenu iskustava. 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. 
 

 U cilju poticanja međusobne suradnje i razmjene iskustva između savjeta mladih jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave Savjet mladih će organizirati Koordinaciju savjeta. 
Zajedničkim radom i aktivnostima nastojat će se usmjeriti mlade na aktivniji način života i dodatne 
aktivnosti. 
 
 
4. Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih 
 
 Mladima kao karakterističnoj skupina društva koja je u fazi oblikovanja zdravstvenih navika 
potrebna je intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje. Usvajanje zdravih navika i 
aktivnog načina života kod mladih osigurava kvalitetniji životni standard, prevenciju ovisnosti te 
općenito odgovornije ponašanje. Kao socijalna kategorija mladi su izrazito ovisan (uzdržavan) dio 
populacije koji vlastitim resursima ne može osigurati minimalni životni standard. Aktivno zagovaranje 
politika osamostaljivanja mladih kao jedna od aktivnosti Savjeta mladih osigurava aktualnost 
problematike i može potaknuti kako javni tako i privatni sektor na kreiranje novih modela za 
ostvarivanje osamostaljivanja. Važno je staviti poseban naglasak na mlade s invaliditetom ili nekim 
drugim oblikom posebnih potreba tako i na one zajednice mladih koje predstavljanju u bilo kojem 
obliku manjinu u društvu. U suradnji s Crvenim križem organizirati će se radionice i aktivnosti na 
temu zdravlja. Izradom letaka te prezentacijama osnovnoškolcima i srednjoškolcima priredit će se 
zanimljive edukacije. 
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 S obzirom da zdravstvena zaštita mladih osoba nije usmjerena samo tjelesnom zdravlju, 
posebno se naglašava važnost i mentalnog zdravlja mladih osoba, te je stoga i Nacionalna strategija 
razvoja zdravstva 2012. - 2020. ("Narodne novine" broj 116/12.) u području zaštite mladih definirala 
između ostalog i rano prepoznavanje bolesti i poremećaja, prevenciju rizičnih i društveno 
neprihvatljivih ponašanja, usvajanje zdravih načina življenja, razvoj odgovornosti za vlastito zdravlje, 
zaštitu mentalnog zdravlja, osobito u vezi sa školom i školskim okruženjem i zaštitu reproduktivnog 
zdravlja uključujući odgovorno spolno ponašanje i pripravu za roditeljstvo. 
 
 
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
 

 Postizanje bolje participacije mladih od iznimne je važnosti pri poticanju kulture odgovornog, 
proaktivnog i demokratskog građanstva. Ipak, mladi kao dionici aktivnog političkog i društvenog 
života, unatoč angažiranosti i ambiciji nerijetko ostaju u drugim redovima. Mladi moraju biti osnaženi 
u ulozi odgovornih i ravnopravnih dionika društvenog života. Unatoč aktivnom zalaganju, izradi 
projekata i programa, mladi često nemaju priliku utjecati na društvena zbivanja i odluke. 
Marginaliziranost prilikom donošenja političkih odluka uvjetovala je averziju prema politici i 
nepovjerenje prema političkim institucijama, a s druge strane potaknula aktivniji angažman i rad u 
organizacijama civilnog društva i neformalnim organizacijama. U tom smjeru Savjet mladih će 
inicirati raspravu o informiranosti mladih o građanskom društvu, demokraciji, načinu civilnog 
djelovanja, procesu političkog odlučivanja i načinu političkog djelovanja. Kroz organizaciju okruglih 
stolova i predavanja, Savjet mladih pozvat će goste predavače iz raznih područja djelovanja kako bi 
mladima mogli održati kvalitetan govor i prezentacije iz navedenog područja. 
 
6. Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme mladih 
 

 Sloboda izražavanja, kreativnost i originalnost odrednice su života mladih. U tom smislu 
djelovanje u kulturi jedan je od elemenata određivanja osobnog identiteta mladih. Upravo sloboda 
izražaja predstavlja važnu odrednicu afirmacije mladih, komunikaciju i stil života. Nužno je ostvariti 
uvjete u kojima se mladima omogućava izražavanje kako tradicionalne tako i suvremene, ne 
konvencionalne ili alternativne kulture, a sve u cilju ostvarivanja osobnosti, kritičkog odnosa prema 
okolini. 
 

 Kultura mladih najčešće znači izvan institucionalno kulturno stvaralaštvo, što zbog veće 
slobode u formi, a drugim dijelom zbog nedostatka resursa. Savjet mladih u tom smislu nastojat će 
potaknuti integraciju, podržavanje i priznavanje kulture mladih, kako i veću zastupljenost istog 
prilikom dodjeljivanja pomoći programima u kulturi. 
 

 Tradicionalna zastupljenost sporta u slobodnim aktivnostima i životu mladih zahtjeva 
posvećivanje posebne pažnje Savjeta mladih aktualnom stanju, problematici i mogućnostima s kojima 
se mladi ove Županije susreću u sportskim aktivnostima. Sa Sportskim klubovima na području 
Županije organizirati će se sportske aktivnosti te će se mladi potaknuti na zdrav život. Mladi su se kroz 
godine zatvorili u svoje domove i prva aktivnost su im društvene mreže. Savjet mladih želi potaknuti 
mlade osobe na zdrav i aktivan život izvan domova te ih kroz sportske aktivnosti uključiti u zajednicu. 
 

 Savjet mladih će sudjelovati u organizaciji Regionalnog prvenstva Mažoretkinja Grada 
Osijeka u suradnji s Hrvatskim mažoret savezom koji delegira svoje licencirane suce te djelomično 
financijski i logistički potpomaže organizaciji. Kako od 2004. godine u Osijeku, pa tako ni u Osječko-
baranjskoj županiji nije bilo sličnih smotri i natjecanja Savjet mladih smatra da će ova aktivnost biti 
novina za mlade. S obzirom da je jedan od glavnih problema prostor za održavanje smotre i natjecanja 
Savjet mladih će se pobrinuti u organizaciju odgovarajućeg prostora. 
 

 Izviđači u našoj Županiji samo su malena karika gledajući sa svjetskih razmjera, dok su puno 
veća karika gledajući s razmjera naše Županije. Postojeće izviđačke udruge u našoj Županiji, udružile 
su snage u realizaciji zajedničkog projekta Izviđački dan Osječko-baranjske županije koji su posvetili 
Danu naše Županije, a s kojim žele ojačati snagu djelovanja postojećih izviđačkih udruga te potaknuti 
osnivanje izviđaštva u svakom gradu i mjestu naše Županije. U sklopu obilježavanja Dana izviđača 
Savjet mladih će aktivno sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima, te će na prigodan način i 
sadržaj provesti kvalitetno vrijeme s mladima. 
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7. Volonterske aktivnosti mladih 
 
 Obzirom da mladi ljudi predstavljaju važan potencijal za razvoj i napredak iznimno je važno 
podržati sve oblike njihovog aktivnog sudjelovanja, pa tako i volontiranje. Volontiranje utječe na 
osnaživanje mladih u njihovoj aktivnoj ulozi u razvoju demokratskog i socijalnog društva te 
predstavlja jedan on načina slobodnog izražavanja mišljenja pojedinaca. 
 
 Savjet mladih prepoznaje važnost volontiranja u smislu integracije volontiranja u okvire 
visokog obrazovanja, na način da studenti koji volontiraju stječu potrebna stručna znanja i vještine, 
koje ih čine sposobnim za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posebno se Savjet mladih 
zalaže i za priznavanje i vrednovanje volontiranja, osobito kad se radi o mladim osobama. Obzirom da 
je Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem 
Savjet mladih informirat će javnost odnosno mlade o mogućnosti da oni upravo i volontiranjem budu 
konkurentniji u sustavu obrazovanja i na tržištu rada. 
 
 
8. Mladi i EU 
 

Obzirom da je jedno od osnovnih  načela Europske unije i regionalna suradnja, Savjet mladih 
će svojim djelovanjem promicati suradnju naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku, 
Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju, s 
ostalim europskim regijama i organizacijama mladih s tih područja. U tom smislu, Savjet mladih će 
promicati svaki oblik ovakve suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe. 
 

Osim toga, Savjet mladih će nastojati promicati mobilnost mladih s područja Županije. U tom 
cilju Savjet mladih će aktivno sudjelovati i u proslavi Dana Europe, koji se održava tijekom mjeseca 
svibnja. 
 
 
9. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima 
 
 Savjet mladih kao i do sada u svom radu organizirati će i obilježavati međunarodne dane koje 
su izričito povezani s mladima. Kroz radionice, okrugle stolove pa i aktivnosti u suradnji s udrugama 
po gradovima i općinama naše Županije mladim ljudima pokušat će se na zanimljiv način približiti 
aktualne teme za mlade. 
 
 Savjet mladih posebnu važnost obratit će na obilježavanje Međunarodnog dana mladih te će se 
povodom toga organizirati zanimljivi događaji za mlade na području Županije. 
 
 Kako su maturanti svake godine jedni od glavnih sudionika aktivnosti kako u Osijeku tako i 
na području cijele Županije Savjet mladih će izdvojiti određena novčana sredstva kao nagradu za 
natječaj "Najbolji maturantski slogan". Natječaj je osmišljen na način da se maturanti prijavljuju sa 
svojim šaljivim sloganima koje će nositi zadnji nastavni dan svog srednjoškolskog obrazovanja te će i 
za to moći biti nagrađeni. U ovaj projekt koji je već četvrtu godinu u programu savjeta mladih uključit 
će se i svi zainteresirani subjekti koji žele i mogu sudjelovati u ovoj hvalevrijednoj ideji za maturante. 
 
 
Klasa: 021-04/14-17/14 
Urbroj: 2158/1-01-07-14-5 
 
Osijek, 16. listopada 2014. 
 
 
 
 Predsjednica 
 
 Donna Šimatić,v.r. 
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Temeljem članka 13. stavak 1. podstavak 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" 
broj 41/14.) i članka 18. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije donio 
je na 11. sjednici 16. listopada 2014. godine 
 
 
 
 
 

FINANCIJSKI PLAN 
 

Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 

 
 

Ovim Financijskim planom određuje se raspored sredstava za financiranje planiranih 
programskih aktivnosti Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije u okviru usvojenoga 
Programa rada za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn, kako slijedi: 
 
 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI VRIJEME 
PROVEDBE 

PLANIRANA 
SREDSTVA 

1 2 3 
1.  Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih 

Organiziranja radionica, okruglih stolova, tribina i 
dijaloga s mladima u suradnji s javnim ustanovama i 
tijelima i udrugama. Sredstva će se utrošiti za izradu  
promotivnog materijala (letci, brošure, prospekti, 
plakati) i nabavu uredskog materijala (papir, olovke, 
bilježnice, omoti) ovisno o odabranoj temi aktivnosti 
koja se provodi. 

siječanj - prosinac 8.000,00

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 i radnih 
stolova na kojima će sudjelovati određeni gosti 
predavači. 

siječanj - prosinac 20.000,00

3.  Mobilnost i informiranje mladih 
Organiziranje prijevoza radi odlaska na Koordinaciju 
Savjeta mladih na području jedinica lokalne 
samouprave u Osječko-baranjskoj županiji. 

siječanj - prosinac 8.000,00

4.  Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih 
Organiziranja raznih edukacija u suradnja s 
Gradskim društvom Crvenog križa Osijek, 
obilježavanja međunarodnih dana koji se odnose na 
zdravlje čovjeka. Sredstva će se utrošiti za izrade 
letaka, brošura i prospekata. 

siječanj - prosinac 5.000,00

5.  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
Organizacija okruglih stolova i predavanja s ciljem 
aktivnog uključivanja mladih u društvo, 
obilježavanja međunarodnih dana koji uključuju 
mlade. 

siječanj - prosinac 5.000,00
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PROGRAMSKE AKTIVNOSTI VRIJEME 
PROVEDBE 

PLANIRANA 
SREDSTVA 

1 2 3 
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 u suradnji sa sportskim 
klubovima i udrugama s područja Županije. 

siječanj - prosinac 27.000,00

7.   Volonterske aktivnosti mladih 
Nabava volonterskih knjižica i brošura o mladim 
volonterima. 

siječanj - prosinac 5.000,00

8.   Mladi i EU 
Obilježavanje Dana Europe u suradnji s javnim 
ustanovama i tijelima i udrugama, nabava brošura i 
prigodnog materijala. 

siječanj - prosinac 12.000,00

9.  Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima 
Provedba projekta "Najbolji maturantski  
slogan", trošak prijevoza na edukacije i treninge za 
članove Savjeta mladih, trošak organiziranja dolaska 
predstavnika drugih savjeta mladih s područja 
Republike Hrvatske, trošak nabave prigodnih 
poklona. 

siječanj - prosinac 30.000,00

Ukupno  120.000,00

 
 
 
 
Klasa: 021-04/14-17/14 
Urbroj: 2158/1-01-07-14-6 
 
Osijek, 16. listopada 2014. 
 
 
 
 
  
 
 
 Predsjednica 
 
 Donna Šimatić,v.r. 
 
 
 
 


