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Savjet mladih Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo
Općine Andrijaševci koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te
informiranja i savjetovanja mladih Općine Andrijaševci.
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih te člankom 16. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Andrijaševci, propisan je djelokrug rada:
1. raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima
iz djelokruga Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
2. u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine Andrijaševci,
3. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području Općine Andrijaševci, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i
temama od interesa za mlade,
4. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po
potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih,
5. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
6. predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen
financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
7. po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih,
8. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja
kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
9. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. godinu temeljio se na
Nacionalnom programu za mlade 2014.-2017. godine koji je donijela Vlada Republike
Hrvatske, točnije Ministarstvo socijalne politike i mladih. Nacionalni program za mlade
sveobuhvatan je strateški dokument kojemu je cilj unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave
i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba
mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije.
Nacionalni program za mlade predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti svih dionika
društva o potrebi njihova djelovanja na svim razinama kako bi se navedeni ciljevi ostvarili, a
također sadrži Preporuke jedinicama lokalne i područne samouprave koje se pozivaju djelovati
u partnerstvu s državom i organizacijama civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provođenju
aktivnosti za dobrobit mladih.
Obzirom da je Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine
istekao, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je pristupilo izradi
novog strateškog dokumenta za mlade. Bit će to četvrti po redu strateški dokument za mlade u
Republici Hrvatskoj. Prvi strateški dokument za mlade bio je Nacionalni program djelovanja
za mlade od 2003. do 2008. godine, drugi Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013.
godine, a treći Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Svaki od
navedenih dokumenta donosio se za razdoblje od četiri godine, a sada će se po prvi puta izraditi
strateški dokument koji će obuhvatiti vremensko razdoblje od sedam godina.
Program za mlade na području Općine Andrijaševci usmjeren je ciljnoj skupini mladih
od 15 do 30 godina, njihovoj dobrobiti i podizanju razine kvalitete života.
Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je dana 21. studenog 2017. godine
konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednice Savjeta
mladih te je donijet Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci. Mandat članova
Savjeta mladih traje 3 godine.
Članovi Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovi zamjenici:
1. Adela Dekanić, predsjednica (zamjenica: Erika Vincetić)
2. Ivan Vendl, potpredsjednik (zamjenica: Petra Dasović)
3. Nikola Tustanovski, član (zamjenica: Josipa Jurković)
4. Lea Levaković, član (zamjenik: Ante Tustanovski)
5. Martina Prša, član (zamjenica: Marija Štefanac)

Sukladno članku Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i Odluci o
osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br.18/14), Savjet
mladih Općine Andrijaševci donio je i Općinskom vijeću uputio na odobravanje Program rada
Savjeta mladih za 2018. godinu s potrebnim financijskim sredstvima. Slijedom glasovanja, isti
je usvojen na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Andrijaševci, održanoj dana 28. prosinca
2017.g.
Tijekom 2018.g. Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je ukupno 9 redovnih
sjednica te su članovi Savjeta prema potrebi održavali radne sastanke s pojedinim članovima
Općinskog vijeća, kao i predstavnicima lokalnih udruga i klubova.
Predsjednica Savjeta mladih redovito je pozivana na sjednice Općinskog vijeća, na kojima je
aktivno sudjelovala, uredno su joj se dostavljali materijali sa sjednica, a o svim novostima i
aktualnostima upoznavala je članove Savjeta kroz redovite sjednice i radne sastanke.
Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2018. godine ostvarena je kao kombinacija formalnih
sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeći promovirati kulturu dijaloga te uključivanje
mladih u procese donošenja odluka od interesa za mlade.
U nastavku ovog Izvješća nalaze se aktivnosti koje je Savjet mladih realizirao kroz 2018.
godinu na području Općine Andrijaševci.
•

Turnir u beli
Dana 20.1.2018.g. Savjet mladih je uspješno organizirao i realizirao planirani Turnir u

beli za odrasle i zabavu uz društvene igre za djecu školske dobi.
Budući da se ovakva vrsta aktivnosti kod nas organizirala po prvi put, jako smo zadovoljni
odazivom i zainteresiranošću svih sudionika.
Za turnir u beli bilo je prijavljeno 14 parova, a donacijom od 50,00 kn po paru postali su njegovi
sudionici. Nagrada za 1. mjesto bila je 70% donacije (500 kn), a za 2. mjesto 30% donacije (200
kn). Pobjednici ovog turnira bili su Krešimir Andrin i Ivan Kos, dok su se na drugo mjesto
rangirali Ana Jonjić i Ivan Tošić.
•

Party pod maskama
Dana 10. veljače 2018.g. Savjet mladih je uspješno organizirao i realizirao Party pod

maskama, koji se održao u caffe baru Voxu, u Andrijaševcima.
Za najbolje maske su dodijeljene sljedeće nagrade:
1. Poklon bon 300 kn u Feriviju (Jurica Brkić)

2. Večera za dvije osobe u lovačkoj kući Kunjevci (Nikolina Posavčić i Dragan Zagorac)
3. Večera za dvije osobe u lovačkoj kući Kunjevci (Marko Luketić i Lucija Boričić)
4. Poklon caffe bara Vox 100 kn (Josip Sertić)
5. Poklon caffe bara Vox 100 kn (Ivana Petrić i Renato Firi)
•

Projekcija crtanog filma
S ciljem nastavka druženja za vrijeme proljetnih praznika učenika i ugodnog provođenja

slobodnog vremena, u suradnji s Udrugom Academus, dana 05. travnja 2018.g., u prostoru Stare
škole, pripremili smo projekciju crtanog filma „Coco i velika tajna“, dobitnika nagrade Oscar
u dvije kategorije, koja je naišla na veliki odaziv i zainteresiranost svih sudionika.
•

Završna proslava za učenike 8.-ih razreda „Mladi za mlade“
S ciljem osnaživanja mladih za aktivno uključivanje i sudjelovanje u životu i radu naše

općine, potrebno je organizirati raznovrsne aktivnosti s mladima i za mlade te im pružiti pomoć
i podršku pri realizaciji istih. Upravo zato su članovi Savjeta mladih Općine Andrijaševci, po
prvi puta, odlučili sudjelovati u organizaciji završne proslave za učenike 8.-ih razreda osnovne
škole, pod nazivom „Mladi za mlade“, koja je bila namijenjena prvenstveno učenicima 8.-ih
razreda, njihovim razrednicima, predmetnim učiteljima i roditeljima.
•

VIII. Bosutski dani
Članovi Savjeta mladih Općine Andrijaševci i ove godine sudjelovali su na manifestaciji

VIII.-ih Bosutskih dana, koja se održala u razdoblju od 28. lipnja do 01. srpnja 2018.g. Već
prvog dana ove manifestacije članovi Savjeta ugostili su vrsne glumce retkovačkog kazališta
„Mika Živković“, koji su odigrali predstavu "Blatne duše" nastalu prema motivima djela Ivana
Kozarca. Mnogobrojna publika u prostoru Stare škole pozorno je pratila i istinski uživala u ovoj
izvrsnoj i nadasve uvjerljivoj igri glumaca.
Sutradan, 29. lipnja, s početkom u 17.00 sati, Savjet mladih Općine Andrijaševci organizirao je
već tradicionalnu biciklijadu na kojoj su mogli sudjelovati svi naši mještani i odvoziti zadanu
rutu duž biciklističke staze. Svi sudionici ove aktivnosti sudjelovali su u nagradnom izvlačenju,
a glavna nagrada bila je bicikl, koji je osvojio Luka Smolčić. Ostalim sudionicima, kao utješne
nagrade, podijeljene su majice s prepoznatljivim logotipom naše općine.
Odmah nakon održane biciklijade, na isti način se organizirala i rolijada, a glavna nagrada bile
su role, koje je osvojila Klara Aladić. Ostalim sudionicima, kao utješne nagrade, također su

podijeljene majice. Za sve sudionike ovih sportskih aktivnosti osigurana je okrjepa i zabavan
program uz druženje.
•

Dan jabuka
Tijekom mjeseca listopada Savjet mladih Općine Andrijaševci, u suradnji i uz

financijsku pomoć Općine, organizirao je akciju darivanja domaćih jabuka za učenike osnovne
škole, polaznike predškole i dječje igraonice. Podjelom paketa, 5 kg po djetetu, obilježili smo
Dan jabuka čiji je cilj bio potaknuti one najmlađe na usvajanje zdravih prehrambenih navika,
povećati unos svježeg, sezonskog voća te osvijestiti njegove raznovrsne mogućnosti pripreme.
•

DC party
Prije početka nove školske i akademske godine, članovi Savjeta organizirali su i DC

(DonesiCugu) party za učenike i studente, u prostoru Stare škole. Ulaz je bio besplatan, a
posjetitelji su, kao što i sam naziv partyja kaže, mogli donijeti svoju „cugu“ i opustiti se uz
zvuke domaće glazbe.
•

Humanitarna manifestacija „Pjesmom i sportom protiv nasilja u spomen na Josipa
Klasnića“
Članovi Savjeta mladih Općine Andrijaševci aktivno su sudjelovali, te pružili pomoć i

podršku u organizaciji manifestacije pod nazivom „Pjesmom i sportom protiv nasilja u spomen
na Josipa Klasnića“, koju su organizirali članovi Udruge „Academus“ od 28. do 30.9.2018.g.
Kroz brojne sportske, zabavne i edukativne sadržaje, koji su bili organizirani, cilj ove
manifestacije je osvijestiti mlade o porastu nasilja, te im ponuditi druge oblike zabave i druženja
kroz sport, pjesmu i edukaciju.
•

Paintball turnir
S ciljem povezivanja mladih, 10. studenog 2018.g., u suradnji s Paintball teamom

„BUF“ organiziran je Paintball turnir 3 na 3 na kojem su mladi mogli odmjeriti snage u ovom
sve popularnijem sportu.
•

Advent u Općini Andrijaševci
Krajem 2018. godine, točnije 14. prosinca, pod pokroviteljstvom Općine Andrijaševci,

u kasnim poslijepodnevnim satima, održan je „Advent u Općini Andrijaševci“. Program je

započeo predstavom „Velika božićna misterija“, u prostoru osnovne škole, u izvedbi Gradskog
kazališta „Joza Ivakić“ iz Vinkovaca. Poslije predstave za one najmlađe, od vrtićke skupine pa
do učenika četvrtih razreda, podijeljeni su božićni darovi posredstvom naše Općine. Zabava i
druženje se nastavilo uz zvuke božićnih pjesama i TS „Srce Slavonsko“, kuhano vino, čaj,
kobasice, ribice, fritule i lepinje koje su, za naše mještane i ostale goste, pripremili članovi
lokalnih udruga.

Predsjednica Savjeta mladih
Adela Dekanić, mag.edu.phil., mag.paed.
_____________________

