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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  
RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA  
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE  

ŽUPANIJE ZA 2016. 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 21. sjednici održanoj 29. 
rujna 2015. godine donio svoj Program rada za 2016. godinu i Financijski plan u ukupnom iznosu od 
120.000,00 kuna za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati tijekom 2016. godine. 
Program i Financijski plan za 2016. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim 
na 17. sjednici održanoj 20. listopada 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 11/15.). 
 

Na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 1. ožujka 2016. godine izabrani su novi članovi 
Savjeta i njihovi zamjenici koji nastavljaju s aktivnim provođenjem programskih aktivnosti planiranih 
Programom. S obzirom da su članovi Savjeta prepoznali i neke nove projekte i ideje koji se mogu 
realizirati tijekom 2016. godine, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za provedbu aktivnosti, 
Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije je na svojoj 3. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. 
godine donio Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2016. 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 3. 
sjednici 31. ožujka 2016. godine 
 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

 
Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 
 

I. 
 

U Programu rada i Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu, Klasa: 021-04/15-17/8, Urbroj: 2158/1-01-07-15-1 od 29. rujna 2015. 
godine, odobrenim Zaključkom Županijske skupštine od 20. listopada 2015. godine ("Županijski 
glasnik" broj 11/15.), u točki 1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje mladih u 
kontekstu cjeloživotnog učenja iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i Tablica 1. koji glase: 
 "Obzirom da je obrazovanje mladih i učenje jezika od velikog značaja, ali i interesa za mlade 
na području Općine Feričanci pokrenut će se Projekt "Učim Njemački, a ti? ", koji je namijenjen 
prvenstveno mladim osobama s toga područja. Savjet ovim Projektom uzimajući u obzir financijsku 
situaciju, ali i troškove školovanja želi pomoći mladima da besplatno uče jezik kako bi ga mogli 
koristiti ovisno o svojim potrebama. Nastavu će izvoditi stručna osoba na području Feričanaca. 
 
Tablica 1. 

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

1. "Učim Njemački, a ti? " 
Savjet mladih, Savjet 

mladih Općine Feričanci 
i Alicia d.o.o., Našice 

svibanj - prosinac 
2016. 4.000,00 

" 
 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaje stavci 5. i 6. 
 
 

II. 
 

U točki 2. Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade stavak 3. i 
Tablica 1. mijenja se tako da glase: 
 "Povodom tjedna poduzetništva, projektom "Budi i ti poduzetnik" u suradnji s poduzetničkim 
centrima i Udrugom kreativna igraonica Šubi-dubi iz Osijeka organizirat će se predavanja, radionice 
odnosno sajam "poslova" na kojima će se prikazati poslovi i mogućnosti koje se nude na tržištu rada. 
Radionicama i edukacijama će mladi na brz i jednostavan način doći do potrebnih informacija.  
 
Tablica 2. 

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

2. "Budi i ti poduzetnik" 

Savjet mladih u suradnji 
s Udrugom kreativna 
igraonica Šubi-dubi iz 

Osijeka

veljača - prosinac 
2016. 15.000,00 

" 
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III. 
 

U točki 3. Zdravlje i sport iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. i mijenja se Tablica 2. tako 
da glase: 
 "Vršnjačko nasilje sve je češći problem među mlađim generacijama. Policijska uprava 
Osječko-baranjske županije svake godine provodi različite edukacije i radionice u suradnji s udrugama 
mladih i za mlade. Savjet je godinama pružao podršku ovoj vrsti pojekata jer su nažalost mladi najviše 
glavni sudionici vršnjačkog nasilja.  
 
 U suradnji s udrugama na području Županije provest će se projekt "Prevencija ovisnosti i 
vršnjačkog nasilje mladih" te će se radionicama i kazališnim predstavama na vizualan način učenicima 
završnih razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola prikazati kako društvo može utjecati na 
njihov život. Ovim Projektom pokušat će se potaknuti mlade osobe da utječu na svoje kolege u 
sprečavanju bilo kojeg oblika vršnjačkog nasilja. Savjet želi probuditi svijest o tome koliko su 
društvene mreže danas opasne ako se nepravilno i zlonamjerno koriste.  

 

Tablica 3. 

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

3. 
"Prevencija ovisnosti i 

vršnjačkog nasilja 
mladih"

Savjet mladih u suradnji 
s udrugama s područja 

Županije

siječanj - prosinac 
2016. 10.000,00 

4. "Nadmorska visina za 
novu dozu adrenalina" 

Savjet mladih u suradnji 
s Biciklističkim klubom 
Vikend ratnici, Osijek

ožujak - rujan 
2016. 5.000,00 

" 
 
 

IV. 
 

U točki 4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku participaciju 
i kulturu Tablica 3. postaje Tablica 4., a redni brojevi u stupcu 1. postaju brojevi 5., 6. i 7. umjesto 
brojeva 3., 4. i 5. 
 
 

V. 
 

U točki 5. Informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o djelokrugu rada 
Savjeta mladih stavak 1. mijenja se tako da glasi: 
 "Savjet će tijekom godine kontinuirano obavještavati javnost o svojim aktivnostima putem 
medija, posebno internetske stranice i drugih sredstava komunikacije. Projektom "Tko smo, što smo?" 
Savjet će promovirati svoj djelokrug rada kako bi se mladi na području Osječko-baranjske županije 
mogli informirati o značaju i osnovnim funkcijama Savjeta. Osim dijaloga mladih koji će se provesti u 
svim gradovima, uključujući i općine na području Osječko-baranjske županije, izraditi će se majice s 
prepoznatljivim obilježjem Savjeta mladih kako bi i neke od sudionika u našim projektima mogli 
nagraditi. Također, predmeti s prepoznatljivom oznakom Županije i Savjeta koristiti će se u svrhu 
protokolarnih poklona gostima Savjeta." 
 

 Dosadašnja Tablica 4. postaje Tablica 5., a redni broj u stupcu 1. postaje broj 8. umjesto broja 
6. 
 
 

VI. 
 

U točki 6. Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih u Republici 
Hrvatskoj stavak 2. i Tablica 5. mijenja se tako da glase: 

"Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza održat će se prigodno druženje sa 
savjetima mladih te s udrugama mladih i studenata s područja Županije. Organizirat će se 
manifestacije edukativnog i zabavnog karaktera, te će se okupiti mladi svih generacija. Svakodnevna 
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komunikacija i koordinacije s gradskim i općinskim savjetima mladih pokazale su se kao dobar 
početak novih i zajedničkih projekata. Nakon što završe ljetni praznici, studenti se vrate na fakultete, 
učenici sjednu u školske klupe, studentske udruge te udruge mladih u suradnji sa savjetima mladih 
ujedinit će se te kroz edukativne, sportske i zabavne sadržaje, te mladima prirediti zanimljiva 
događanja.  
 

Tablica 6. 

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

9. "Mladi za mlade" 

Savjet mladih u suradnji 
sa savjetima mladih 
gradova i općina i 

udrugama s područja 
Županije 

lipanj - prosinac 
2016. 20.000,00 

" 
 
 

VII. 
 

 U točki 7. Mladi i EU Tablica 6. mijenja se tako da glasi: 
 

"Tablica 7. 

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

10. "Europski EFOS tjedan" 
Savjet mladih u suradnji 

s Ekonomskim 
fakultetom iz Osijeka 

svibanj 2016. 6.000,00 

" 
 
 

VIII. 
 

 U točki 8. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima briše se stavak 2. 
 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2., te se dodaje novi stavak 3. i mijenja Tablica 7. tako da 
glase: 

"Nadalje, kako smo Programom obuhvatili sve dobne skupine mladih, u suradnji s Udrugom 
dječja osječka kreativna kućica iz Osijeka koja je ujedno izvaninstitucionalna odgojno-obrazovna 
podrška za djecu koja kroz svoje dosadašnje aktivnosti okuplja velik broj mladih, osmišljene su 
radionice za naše najmlađe. 
 

Tablica 8. 

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

11. "Međunarodni dan 
srednjoškolaca" 

Savjet mladih u suradnji 
s udrugom 

Srednjoškolaca 
Hrvatske, Zagreb

studeni 2016. 5.000,00 

12. 
"Društveno odgovorno 
ponašanje u urbanim 
gradskim sredinama" 

Savjet mladih u suradnji 
s Udrugom dječja 

osječka kreativna kučica 
iz Osijeka

siječanj - prosinac 
2016. 5.000,00 

13. "Najbolji maturantski 
slogan" Savjet mladih  svibanj 2016. 5.000,00 
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IX. 
 

U točki III. PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU mijenja se tablica 
tako da glasi: 
" 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

1. "Učim Njemački, a ti?" 
Savjet mladih, Savjet mladih 

Općine Feričanci i Alicia d.o.o., 
Našice 

svibanj - 
prosinac 

2016. 
4.000,00 

2. "Budi i ti poduzetnik" 
Savjet mladih u suradnji s Udrugom 

kreativna igraonica Šubi-dubi iz 
Osijeka

veljača - 
prosinac 

2016. 
15.000,00 

3. 
"Prevencija ovisnosti i 

vršnjačkog nasilje 
mladih"

Savjet mladih u suradnji s 
udrugama s područja županije 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
10.000,00 

4. "Nadmorska visina za 
novu dozu adrenalina" 

Savjet mladih u suradnji s 
Biciklističkom klubom Vikend 

ratnici, Osijek

ožujak - 
rujan 2016. 5.000,00 

5. "Ja volontiram, a ti?" 
Savjet mladih u suradnji s 

Volonterskim centrom Osijek i 
Info-centrom za mlade iz Osijeka 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
15.000,00 

6. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s 
Institutom za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u kreativnoj 
industriji 

travanj 
2016. 10.000,00 

7. "Mimohod počasnih 
postrojbi" 

Savjet mladih u suradnji s 
Hrvatskim sokolom Osijek 

ožujak 
2016. 10.000,00 

8. "Tko smo, što smo?" Savjet mladih u suradnji s 
udrugama s područja Županije 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
10.000,00 

9. "Mladi za mlade" 
Savjet mladih u suradnji sa 

savjetima mladih gradova i općina i 
udrugama s područja Županije 

lipanj - 
prosinac 

2016. 
20.000,00 

10. "Europski EFOS 
tjedan" 

Savjet mladih u suradnji s 
Ekonomskim fakultetom iz Osijeka 

svibanj 
2016. 6.000,00 

11. "Međunarodni dan 
srednjoškolaca" 

Savjet mladih u suradnji s udrugom 
Srednjoškolaca Hrvatske, Zagreb

studeni 
2016. 5.000,00 

12. 
"Društveno odgovorno 
ponašanje u urbanim 
gradskim sredinama" 

Savjet mladih u suradnji s Udrugom 
dječja osječka kreativna kučica iz 

Osijeka

siječanj - 
prosinac 

2016. 
5.000,00 

13. "Najbolji maturantski 
slogan" Savjet mladih  svibanj 

2016. 5.000,00 

UKUPNO 120.000,00 
" 
 

Klasa: 021-04/16-17/4 
Urbroj: 2158/1-01-07-16-2 
 

Osijek, 31. ožujka 2016. 
 
 

 Predsjednica 
 
 Donna Šimatić, v.r. 
 


