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IZMJENE PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. 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 10. Zakona te članka 3. i
4. Odluke o osnivanju.
Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih te članka 5. stavak 1. Odluke o
osnivanju, Županijski savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu. Sukladno
članku 17. stavku 2. Zakona te članku 17. stavak 2. Odluke o osnivanju, godišnji program rada i
financijski plan odobrava Županijska skupština.
Sukladno navedenom, Županijski savjet mladih je na 10. sjednici održanoj 19. studenoga
2012. godine donio te dostavio Skupštini na potvrdu svoj Program rada za 2013. godinu i Financijski
plan za provođenje programskih aktivnosti, koje se realiziraju tijekom 2013. godine. Program i
Financijski plan za 2013. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim na 28.
sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine.
S obzirom na iskazanu potrebu Županijski savjet mladih je na 13. sjednici održanoj 6. ožujka
2013. godine donio izmjenu Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2013.
godinu u okviru raspoloživih sredstava u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna.
Slijedom navedenog, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije predlaže
Županijskoj skupštini da odobri izmjenu Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) te
članka 5. stavak 1. i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske
županije donio je na 13. sjednici 6. ožujka 2013. godine

IZMJENU PROGRAMA RADA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

I.
U Programu rada Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu,
Klasa: 021-04/12-17/12, Urbroj: 2158/1-01-12-12-4 od 19. studenoga 2012. godine, odobrenim
Zaključkom Županijske skupštine od 11. prosinca 2012. godine ("Županijski glasnik" broj 12/12.), u
točki 7. stavak 3. riječi "Udrugom "Ne-ovisnost" zamjenjuju se riječima: "Osječkom ligom za borbu
protiv ovisnosti".

Klasa: 021-04/13-17/2
Urbroj: 2158/1-01-12-13-2
Osijek, 6. ožujka 2013.

Predsjednik
Mislav Ćurić, v.r.
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Temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine"
broj 23/07.) i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije
donio je na 13. sjednici 6. ožujka 2013. godine

IZMJENU
FINANCIJSKOG PLANA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

U Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije za 2013. godinu, Klasa: 021-04/12-17/12, Urbroj: 2158/1-01-12-12-5 od 19.
studenoga 2012. godine, odobrenim Zaključkom Županijske skupštine od 11. prosinca 2012. godine
("Županijski glasnik" broj 12/12.), u tabelarnom prikazu točka 12. mijenja se tako da glasi:

12. "Deset dana
bez ekrana"

travanj/
prosinac
2013.

Cilj projekta je ukazati na sve veći
problem povećanja broja ovisnika o
tehnologiji, odnosno o internetu i
društvenim mrežama. Na taj način želi
se ukazati da je nužno već od osnovne
i srednje škole uvesti programe za
prevenciju ovisnosti u tom novom
obliku. U suradnji s Osječkom ligom
za borbu protiv ovisnosti želi se
umanjiti mogućnost otuđenja moderne
tehnologije koja ima ogroman utjecaj
na razvoj mlade osobe. Kroz projekt
se želi mlade usmjeriti na to da svu
dostupnu tehnologiju ne koriste za
beskorisno trošenje slobodnog
vremena, nego da ju koriste u prave
svrhe. U što većoj mjeri smanjiti
zlouporabu interneta ne samo zbog
zdravlja, nego i zbog drugih problema
kao što je pomanjkanje socijalizacije,
a samim time i razvoj komunikacijskih
i drugih vještina.

Županijski
savjet
mladih
Osječkobaranjske
županije i
Osječka
liga za
borbu
protiv
ovisnosti

Mladi i
zdravstvo

9.000,00 kn

Klasa: 021-04/13-17/2
Urbroj: 2158/1-01-12-13-3
Osijek, 6. ožujka 2013.
Predsjednik
Mislav Ćurić, v.r.
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