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  Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 
41/14) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ broj 18/14) dostavljam Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-
srijemske županije za 2016. godinu na razmatranje i odobravanje Županijskoj skupštini 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 S poštovanjem, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14) i članka 
14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
18/14), Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 19. travnja 
2017. godine donio je: 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu 
 

 UVOD 
 Savjet mladih Vukovarsko srijemske županije savjetodavno je tijelo Županijske 
skupštine Vukovarsko-srijemske županije koje je osnovano s ciljem primicanja i zagovaranja 
prava, potreba i interesa mladih u županiji. 
  Prema članku 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 
(u daljnjem tekstu: Odluka) Savjet mladih ima 11 članova uključujući predsjednika i 
zamjenika predsjednika te isto toliko zamjenika članova, a birane su mogle biti osobe koje su 
trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imale od navršenih petnaest 
do navršenih trideset godina života. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na 
razdoblje od tri godine.  
  Članove Savjeta mladih izabrala je Županijska skupština na 27. sjednici održanoj 15. 
lipnja 2016. godine na temelju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za 
Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije. 

  Savjet mladih broji 11 članova i njihovih zamjenika. Članovi i zamjenici članova 
Savjeta su: Alen Petrinović, Matija Mihić – zamjenik člana; Borislav Kovačević, Svetlana 
Mitrović – zamjenica člana; Ivona Šebalj, Nikola Crnković – zamjenik članice; Igor 
Krznar, Slavko Grgić – zamjenik člana; Nikola Đuranović, Matea Karlović – zamjenica 
člana; Dominik Božić, Tomislav Gilja – zamjenik člana; Josip Babić, Ines Majer – 
zamjenica člana; Damir Đantar, Mato Dalić – zamjenik člana, Natalija Mujan, Ivan 
Zetaković – zamjenik članice; Stjepan Gašparović, Dinka Jozić – zamjenica člana i 
Samanta Karaula, Lidija Jurik – zamjenica članice.  

  Mandat članova Savjeta mladih traje 3 godine.   
  Predsjednica Savjeta mladih je Ivona Šebalj, a zamjenik predsjednice je Josip Babić. 

 Predsjednicu i zamjenika predsjednice Savjeta mladih izabrali su članovi Savjeta 
mladih na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. srpnja 2016. godine 

 
 RAD SAVJET MLADIH 

Savjet mladih u okviru svog djelokruga promiče interese mladih u Županiji, te sa Županijom 
provodi zajedničke ciljeve za dobrobit mladih, sukladno Nacionalnom programu, 
Županijskom programu, Zakonu i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske 
županije, a posebno: 
 

• raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima 
iz djelokruga Skupštine koji je od interesa za mlade,  
 

• u suradnji s predsjednikom Skupštine inicira u Skupštini donošenje odluka od 



značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje 
položaja mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja 
za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, te način rješavanja 
navedenih pitanja, 

 
• putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Skupštine prilikom donošenja odluka, 

mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja 
mladih na području Županije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i 
temama od interesa za mlade, 

 
• 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, 

 
• 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 civilnog društva i odgovarajućim tijelima 
drugih zemalja, 

 
• donosi i daje na odobravanje Skupštini program rada Savjeta, popraćen financijskim 

planom radi ostvarivanja programa rada, 
 

• potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 
određivanje kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, 

 
• obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade 

 
  SJEDNICE 

Novi saziv Savjeta mladih Vukovarsko srijemske županije konstituiran je 18. srpnja 
2016. godine nakon čega su održane sjednice 29./30. rujna 2016. godine na kojima su 
doneseni Poslovnik o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije kao i Program 
rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu.   

Savjet mladih je u drugom polugodištu 2016. godine intenzivno komunicirao putem 
web platforme prije svega vezano za ideje o Programu rada koji služi kao temeljni 
dokument rada u 2017. godini.  

Osim redovitih sjednica Savjet mladih je u protekloj godini imao sljedeće aktivnosti: 
 
1. Analiza aktivnih Savjeta mladih te uspostavljanje kontakta s istima 

 
2. Promoviranje Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije te događanja ostalih 

Savjeta mladih iz županije putem Internet kanala 
 

3. Analiza udruga koje će sudjelovati na predavanju o iskoristivosti EU fondova 
 

4. Razmatranje projekata u kojima bismo kao članovi Savjeta mladih mogli sudjelovati te 
se na taj način dodatno educirati 



  INFORMIRANOST O RADU SAVJETA MLADIH 
Jedna od glavnih zadaća Savjeta mladih je poticanje informiranja mladih o svim pitanjima 
značajnim za unapređenje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici 
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja.  

Informiranost se ostvaruje objavom dokumenata i kontakt podataka članova Savjeta 
mladih na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije - www.vusz.hr/info/savjet-
mladih. Vrlo važni komunikacijski alati putem kojih informacije stižu do mladih su i 
društvene mreže. 
 2010. godine otvorena je službena Facebook stranica Savjeta mladih Vukovarsko 
srijemske županije na kojoj je savjet intenzivno radio kako bi poslužio kao servis potrebnih 
informacija za mlade. Na taj način Savjet mladih se približio mladima što je vidljivo iz 
praćenosti objava i pozitivnim povratnim informacijama.   
 www.facebook.com/savjetmladihvsz/ 
 
 SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE 
  Savjet mladih je na svoje sjednice pozivao predsjednika Županijske skupštine i 
službenike upravnih tijela Županije kako bi im izložio svoje probleme i ideje te s njima 
surađivao međusobnim informiranjem i savjetovanjem. Članovi Savjeta mladih su se 
odazivali pozivima na sjednice Županijske skupštine te dostavljali podatke ili izvještaje koje 
je o pitanju iz djelokruga rada Savjeta mladih zatražila Županijska Skupština. 
 
 ZAKLJUČAK 
 Novi saziv Savjeta mladih je svojim djelovanjem u drugoj polovici 2016. godine želio 
postaviti temelje daljnjeg djelovanja. Cilj nam je čuti mlade, razgovarati s njima te biti njihov 
posrednik prema tijelima vlasti. Zato smo prije svega željeli postati prepoznatljivi te im 
omogućiti da stvore povjerenje kako bi nam se obratili. Aktivnosti koje su predviđene 
Programom rada za 2017. godinu namjeravaju se ostvariti, a primarni cilj je istraživanjem o 
potrebama i problemima mladih prikupiti što više ispitanika kako bi djelovanje Savjeta bilo 
prilagođeno stvarnim željama mladih. 
  Nadamo se da ćemo i nadalje imati dobru suradnju s nadležnim županijskim odjelima 
i službama koje su do sada bile otvorene za naše ideje i prijedloge, a uz čiju pomoć i podršku 
Program rada za 2017. godinu može biti ostvaren.  
 
Vinkovci, 19. travnja 2017. godine 
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