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UVOD 

 

Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je dana 27. travnja 2015. godine 
konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednice Savjeta 
mladih te je donijet Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci. Rad Savjeta 
mladih je u skladu s Poslovnikom, te se u pripremi ovog Programa rada pridržavamo istog.  
 

Na temelju članka 19., stavak 2. i članka 22., stavak 1. Zakona o savjetima mladih 
(„Narodne novine“ broj 41/14) te članka 24., stavak 2. i članka 31., stavak 1. i 2. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ,  br.18/14) Savjet 
mladih Općine Andrijaševci donio je i Općinskom vijeću upućuje na odobravanje ovaj 
Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu s potrebnim financijskim sredstvima za 
provođenje istog. 
 

Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. godinu bazira se na 
NACIONALNOM PROGRAMU ZA MLADE koji donosi Vlada Republike Hrvatske  
( Ministarstvo socijalne politke i mladih).  
 

Program je namijenjen MLADIMA, dobnoj skupini od 15 do 30 godina.  

Na temelju planiranih aktivnosti, društveni život mladih u Općini Andrijaševci 
postao bi bolji i bogatiji. 
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Vrijeme i mjesto aktivnosti: veljača, prostorije NK Frankopana 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, udruga „Academus“ 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn – nagrade za izbor najbolje maske i sl. 

 

 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: ožujak/travanj;OŠ „I.B. Mažuranić“ 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci; 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn – izrada diploma, program. 

 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti:povodom Dana Općine – lipanj; ulice Općine Andrijaševci 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 2.500,00 kn – nagrade za sudionike (bicikl) 

 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: svibanj, Blace 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Sportovi: nogomet, odbojka na pijesku, boćanje… 

Potrebna financijska sredstva: 1.000,00 kn (okrjepa sudionika, najam ozvučenja,…) 

1.aktivnost: MASKEMBAL 

2. aktivnost: INFORMATIČKI TEČAJ „MOJA PRVA WEB 

STRANICA“ 

3. aktivnost: BICIKLIJADA „ROKOVCI‐ANDRIJAŠEVCI 2017.“

4. aktivnost: DAN SPORTA 
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Vrijeme aktivnosti:lipanj 

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Aktivnosti vezane uz to: organizacija javnih predavanja, foruma, tribina i sl.; rezervacija 
jednog dana za mlade (organiziranje priredbe i sl.)  

Potrebna financijska sredstva: ovisno o održanom forumu, te organizaciji koncerta 
povodom Dana Općine cca. 2.000,00 kn. 

 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: srpanj, „Blaca“ 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn – medalje za najuspješnije, okrjepa sudionicima 
(piće) 

Ciljna skupina: mladi od 15 do 30 godina 

 

 

 

Vrijeme aktivnosti: 12. kolovoz  

Nositelj aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Aktivnosti vezane uz to: info štand, podjela određenih korisnih stvari, ili organizacija nekog 
sportskog druženja 

Potrebna financijska sredstva: cca do 500,00 kn 

 

 

 

5. aktivnost: SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI 

DANA OPĆINE 

6. aktivnost: ODBOJKAŠKI TURNIR 

7. aktivnost: OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG 

DANA MLADIH
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Vrijeme i mjesto aktivnosti: rujan, vijećnica Općine Andrijaševci 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, udruga „Academus“ i dr. stručni 
suradnici 

Potrebna financijska sredstva: cca. do 300,00 kn (tiskanje letaka, brošura i promidžbenih 
materijala) 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: prosinac, dvorište Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, udruga „Academus“, Udruga 
inovatora „Korona“ 

Potrebna financijska sredstva: cca. 2.000,00 kn (uređenje i topli napitci) 

 

 

 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: prosinac, dvorište Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, udruga „Academus“, Udruga 
inovatora „Korona“ 

Potrebna financijska sredstva: cca. 500,00 kn (grickalice, osvježavajća pića) 

 

 

 

 

 

 

8. aktivnost: PREDSTAVLJANJE SREDNJIH ŠKOLA 

UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 

BOŽIĆNI SAJAM

KINO POD ZVIJEZDAMA
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‐ suradnja s drugim savjetima mladih općina i županija, organizacija informatičkih 

tečajeva (izrada web stranica) i sl.; tribina, foruma i sl. za aktualno vrijeme u kojem se 
nalazimo  

Potrebna financijska sredstva: cca 1.000,00 kn (za službena putovanja i sl.) 

‐ osnivanje kazališne sekcije (ukoliko se za to pokaže interes, te kada budu stvoreni 
uvjeti za to – obnova Vatrogasnog doma) 

Potrebna financijska sredstva: troškovi vezani za osnivanje kazališne sekcije (ako ih 
bude). 

Potrebna financijska sredstva za ostvarenje navedenog Programa rada  za 2017. 
godinu sveukupno iznose 11.300,00 kn. 

Plan i program Savjeta mladih Općine Andrijaševci pripremili su članovi Savjeta  te 
uz financijsku pomoć Općine Andrijaševci, uz pomoć udruga i javnih ustanova namjeravaju 
provesti navedene aktivnosti u 2017.godini. 
 

ČLANOVI SAVJETA MLADIH: 
 
1. Matea Šebalj, Kralja Zvonimira 9, Rokovci – predsjednica Savjeta 
2. Nikola Crnković,Antuna Mihanovića 4, Andrijaševci– zamjenik predsjednice 
3. Nikola Komljenović,Matije Gupca 94, Andrijaševci – član Savjeta 
4. Josip Rac, Nikole Tesle 13, Andrijaševci – član Savjeta 
5. Josip Turi, Vladimira Nazora 5, Andrijaševci – član Svjeta 

 
 Predsjednica Savjeta mladih 

                                                                                  Matea Šebalj 
  _____________________ 

OSTALE AKTIVNOSTI


