
 

 

 

 

 

 

 

Izvješće o radu Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci za 2015. godinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uvod 

 

Savjet mladih Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 

Općine Andrijaševci osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa 

mladih u Općini Andrijaševci. Svrha postojanja Savjeta mladih  je da raspravlja, predlaže, 

savjetuje, daje mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su 

direktno ili indirektno vezani za mlade u Općini Andrijaševci.  

Program rada Savjeta mladih temelji se na NACIONALNOM PROGRAMU ZA MLADE 

kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske ( Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske 

solidarnosti). 

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

Na temelju planiranih aktivnosti,društveni život u Općini Andrijaševci postao bi bolji i 

bogatiji. 

 

Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je dana 27. travnja 2015. godine konstituirajuću 

sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednika Savjeta mladih te je donijet 

Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci. Mandat članova Savjeta mladih traje 3 

godine. 

 

Članovi i njihovi zamjenici Savjeta mladih Općine Andrijaševci: 

 

1. Matea Šebalj, predsjednica (zamjenica: Ivona Šebalj) 

2. Nikola Crnković, potpredsjednik (zamjenica: Josipa Dekanić) 

3. Josip Turi, član (zamjenica: Anita Majer) 

4. Josip Rac, član (zamjenik: Kristijan Bičanić) 

5. Nikola Komljenović, član (zamjenik: Borna Dasović) 

 

Nakon konstituirajuće sjednice započeo je rad Savjeta mladih te sama provedba programa i 

projekata Savjeta mladih. 

 

 

 

 



Rad Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

 

Savjet mladih Općine Andrijaševci  uredno je izvršavao svoje obaveze predviđene Zakonom o 

osnivanju Savjeta mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci te je  

sukladno navedenom, donio Izvješće o radu za prethodnu godinu. Program rada Savjeta 

mladih donesen je na 1. sjednici drugog saziva Savjeta mladih Općine Andrijaševci, a temelji 

se na Nacionalnom programu djelovanja za mlade, Zakonu o osnivanju Savjeta mladih te 

Odluci o osnivanju Savjeta mladih. Svoj rad, Savjet je temeljio na sljedećim polazišnim 

točkama: 

 Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, 

razumijevanja, participacije i poštivanja prava i potreba mladih, 

 Savjetovanju i predlaganju Općinskom vijeću programa i aktivnosti te rasprava o 

pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđenje položaja mladih, 

 Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Vukovarsko -

Srijemske županije te drugih županija, kao i s udrugama mladih i za mlade, a radi 

zajedničkog razumijevanja i razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstva. 
 

Svojim djelovanjem, Savjet mladih Općine Andrijaševci, dao je doprinos osvještavanju 

mladih i pokretanju aktivizma. Među aktivnostima koje je Savjet mladih podržao i proveo u 

protekloj godini izdvajaju se: 

 

 Suradnja sa udrugama na području Općine Andrijaševci 

Ostvarena je komunikacija i suradnja sa nekoliko udruga  koje aktivno djeluju na području 

Općine Andrijaševci, u okviru vlastitih projekata čija svrha i realizacija je predstavljena 

Savjetu mladih. Izdvajamo Udrugu akademskih građana „Academus“ koja se pokazala kao 

dobar partner u ostvarivanju zadanih ciljeva. 

 

 Turnir u odbojci  

Turnir u odbojci na pijesku organiziran na Blacima povodom dana mladih 12.8.2015. 

Turnir je doživio veliki odaziv mladih iz naše Općine, ali i gostiju iz drugih općina i gradova 

gdje izdvajamo pobjedničku ekipu iz Osijeka.Pobjednicima su dodijeljeni pehari i prigodne 

nagrade, a organizirana je i mala zakuska i osvježenje za sve sudionike i gledatelje turnira. 



Druženje je potrajalo dugo u noć, a za dobru zabavu pobrinuli su se momci iz tamburaškog 

sastava „Srce slavonsko“. 

 

 Biciklijada povodom Dana Općine Andrijaševci 

Povodom Dana Općine Andrijaševci organizirali smo biciklijadu gdje se okupio veliki broj 

biciklista koji su provozali svoje bicikle po ulicama Općine Andrijaševci. Na kraju vožnje 

podijelili smo brojne nagrade gdje izdvajamo nagrade poput bicikla, majica s logom Općine 

Andrijaševci te razne druge prigodne nagrade. 

 

 Kazališna predstava 

U sklopu Dana Općine Andrijaševci, uz potporu Općine, organizirali smo i održavanje 

zabavno-scenskog programa u izvedbi Kazališta Mika Živković u Retkovcima. 

 

 

 
Predsjednica Savjeta mladih 

            
Matea Šebalj 
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