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1. Uvod  
 

 Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je dana 21. studenog 2017. godine 

konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednice Savjet 

mladih te je donesen Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci.  

 Na temelju članka 19., stavak 2., 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 2018. godinu s potrebnim financijskim sredstvima za 

provođenje istog. 

 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  
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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 temelji 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. 

Program za mlade na području Općine Andrijaševci usmjeren je ciljnoj skupini mladih 

od 15 do 30 godina, njihovoj dobrobiti i podizanju razine kvalitete života.  
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2. Struktura Programa rada  
 

 1. aktivnost: Organizacija turnira u beli, zabava uz ostale društvene 
igre („Čovječe ne ljuti se“, „Pictionary“, „5 sekundi“, „Memory“ i sl.) 

S obzirom na važnu ulogu slobodnog vremena u formiranju ličnosti mladih, naglasak 

ovdje stavljamo na one aspekte dokolice koji mogu imati bitne pozitivne učinke na 

socijalizaciju, osobnu formaciju i društvenu afirmaciju mladih. 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: siječanj 2018.g. (za vrijeme zimskih praznika učenika), prostor 

Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 700,00 kn- tiskanje promidžbenih materijala, okrjepa 

sudionika.  

 

 2. aktivnost: Maskenbal  

Vrijeme i mjesto aktivnosti: veljača 2018.g., caffe bar Vox 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn- tiskanje promidžbenih materijala, nagrada za izbor 

najbolje maske.  

 

3. aktivnost: Projekcija crtanog filma 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: početak travnja 2018.g. (za vrijeme proljetnih praznika učenika), 

prostor OŠ Ivane Brlić- Mažuranić Rokovci- Andrijaševci 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 300,00 kn- okrjepa sudionika. 
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4. aktivnost: Predstavljanje srednjih škola učenicima završnih 

razreda osnovne škole  

Na području obrazovanja posljednjih godina u Hrvatskoj događaju se značajne 

promjene. Obrazovanje se sve više shvaća kao važan čimbenik razvoja pojedinca i društva. 

Pri izboru srednje škole ne treba razmišljati samo o tome gdje će i kako učenici provesti 

sljedećih nekoliko godina, već treba imati na umu da donose odluku koja će uvelike obilježiti 

njihov život. Odluka nije lagana, no koliko će biti zadovoljni svojim izborom i spremni za 

posao ovisit će dijelom i o tome koliko su dobro informirani o zanimanju kojeg odabiru.  

Vrijeme i mjesto aktivnosti: svibanj 2018.g., prostor OŠ Ivane Brlić- Mažuranić Rokovci- 

Andrijaševci 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, predstavnici srednjih škola sa 

područja Vinkovaca i okolice 

Potrebna financijska sredstva: bez troškova.  

 

5. aktivnost: Biciklijada „Rokovci- Andrijaševci 2018.“ 

Savjet mladih prepoznaje važnost kreativnog izražavanja mladih te bavljenja sportom, 

ključnog za psihofizički razvoj mladih. Shodno tome u nastavku ovog Programa predlaže 

sljedeće sportske aktivnosti.  

Vrijeme i mjesto aktivnosti: lipanj 2018.g., povodom Dana Općine, ulice Rokovaca i 

Andrijaševaca 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 2.500,00 kn- nagrade za sudionike (bicikl).  
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6. aktivnost: Rolijada „Rokovci- Andrijaševci 2018.“ 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: lipanj 2018.g., povodom Dana Općine, ulice Rokovaca i 

Andrijaševaca 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 1.000,00 kn- nagrade za sudionike (sportska oprema za 

rolanje).  

 

7. aktivnost: Odbojkaški turnir 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: lipanj 2018.g., povodom Dana Općine, sportski tereni Blaca 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, Udruga Academus 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn- nagrade za sudionike (sportska oprema za odbojku), 

okrjepa za sudionike.  

 

8. aktivnost: Obilježavanje Dana sporta 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: 25. svibanj 2018., školsko igralište 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, sportski klubovi sa područja 

Rokovaca i Andrijaševaca 

Potrebna financijska sredstva: 1.000,00 kn- okrjepa sudionika, najam ozvučenja, tiskanje 

promidžbenih materijala. 

 

9. aktivnost: DC party (svaki sudionik donosi svoje piće) 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: srpanj 2018.g., vanjski prostor Stare škole  

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn- najam ozvučenja, DJ za glazbu, piće dobrodošlice.  
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10. aktivnost: Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u 

RH i inozemstvu 

Sukladno čl. 19., stavku 2. i čl. 21. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) te čl. 23. i 

čl. 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ br. 

2/13), važan dio djelovanja Savjeta mladih jeste suradnja sa županijskim i gradskim savjetima 

mladih u Republici Hrvatskoj, ali istovremeno i upoznavanje s radom sličnih odgovarajućih 

tijela u inozemstvu. Cilj je ovog oblika djelovanja unaprijediti program Savjeta mladih po 

uzoru na dobru praksu i iskustva ostalih savjeta mladih. 

Smatramo da bi se uspostavom suradnje s određenim savjetima mladih ili sličnim 

organizacijama koje djeluju duže godina, stekao uvid u način organiziranja mladih, njihovo 

sudjelovanje u javnom životu, odnos prema tijelima vlasti u tim zajednicama te dogovorili 

budući oblici suradnje. Mladi bez obzira na mjesto boravka imaju uglavnom zajedničke 

probleme kao što su obrazovanje, zapošljavanje, i sl., stoga je pomoć i savjet onih koji imaju 

iskustva u djelovanju na tim područjima uvijek dobrodošla.  

Vrijeme i mjesto aktivnosti: početak kolovoza 2018.g., suradnja sa savjetodavnim tijelima 

mladih u Mostaru 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, kroz suradnju sa Vijećem mladih 

grada Mostara unaprijediti djelovanje Savjeta mladih Općine Andrijaševci te dogovoriti 

buduće oblike susreta i suradnje.  

Potrebna financijska sredstva: 5.000,00 kn- smještaj i troškovi putovanja.  

 

11. aktivnost: Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Mladi čine najmobilniji dio stanovništva. Mobilnost omogućuje razmjenu ideja i 

obogaćivanje iskustava, a osiguravajući otvorenost u komunikaciji s drugim društvima, 

savjetima i udrugama razvija kod mladih osjećaj razumijevanja i poštovanja međusobnih 

različitosti. Savjet mladih prepoznaje važnost razmjene iskustava, znanja i vještina te će 

poticati informiranje mladih na području Općine Andrijaševci o mogućnostima aktivnog 

sudjelovanja mladih u društvu na dugoročnu korist zajednici. 
Vrijeme i mjesto aktivnosti: 12. kolovoza 2018.g., prostor Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 
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Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn- promidžba Savjeta mladih kroz podjelu promotivnih 

materijala (kemijske olovke, upaljači i sl.), prikaz dosadašnjih realiziranih aktivnosti Savjeta 

mladih Općine Andrijaševci kroz power point prezentaciju.  

 

12. aktivnost: Organizacija paintball turnira 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: rujan 2018.g., prostor Paintball udruge 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, Paintball udruga Rokovci-

Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 2.000,00 kn- tiskanje promidžbenih materijala, okrjepa 

sudionika, troškovi za opremu (kuglice, komprimirani zrak ili CO2).  

 

 

13. aktivnost: Kino pod zvijezdama 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: rujan 2018.g., vanjski prostor Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci, Udruga Academus 

Potrebna financijska sredstva: 500,00 kn- grickalice i osvježavajuća pića.  

 

 

 14. aktivnost: Advent u Općini Andrijaševci 

Vrijeme i mjesto aktivnosti: prosinac 2018.g., unutarnji i vanjski prostor Stare škole 

Nositelji aktivnosti: Savjet mladih Općine Andrijaševci 

Potrebna financijska sredstva: 10.000,00 kn- troškovi organizacije programa.  
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3. Informiranje o radu Savjeta  
 

 Savjet mladih Općine Andrijaševci, kao savjetodavno tijelo Općine Andrijaševci, ima 

ključnu funkciju koordiniranja udruga mladih i udruga za mlade radi zajedničkog rada za 

dobrobit zajednice, a posebno mladih. Pri obavljanju te funkcije ključnim smatramo dobru 

informiranost udruga i mještana o našem radu što će se obavljati putem web stranica Općine, 

web stranica škole i društvenih mreža. 

 

4. Završne odredbe  
 

 Savjet mladih ostavlja mogućnost izmjene, odnosno dopune Programa rada, prema 

novonastalim potrebama ili mogućnostima.  

Potrebna financijska sredstva za ostvarenje navedenog Programa rada za 2018. godinu 

sveukupno iznose 25.000,00 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 2018. godini. 

 

KLASA: 006-05/17-01/07 
URBROJ:2188/02-03-17-1 
Rokovci, 20. prosinca 2017. godine 
 

 

Predsjednica Savjeta mladih 

Adela Dekanić 

________________________ 
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