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PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske
Županije za 2014/2015. godinu
- dostavlja se
Štovani,
Sukladno odredbama Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14), te Poslovnika o
radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (Sl. vjesnik br. 5/12), Savjet je
dužan podnositi županijskoj skupštini godišnje Izvješće o radu za prethodnu godinu.
Izvješće je sačinjeno na temelju provedenih aktivnosti tijekom 2014/2015. godine.
Molimo da se predmetno Izvješće uvrsti u dnevni red sjednice.
Izvjestitelj po navedenoj točci dnevnog reda biti će predsjednik Savjeta mladih
LUKA KRALJEVIĆ.
Osoba ovlaštena za obavljanje
poslova tajnice Županijske Skupštine
Jadranka Golubić dipl.iur.

Privitak:
Izvješće o radu Savjeta mladih VSŽ za 2014/2015. godinu
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SAVJET MLADIH VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŽUPANIJE

Izvješće o radu Savjeta mladih VSŽ za 2014/15
Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije je savjetodavno tijelo Županijske
skupštine Vukovarsko-srijemske županije, osnovano s ciljem uključivanja mladih u
javni život na području županije. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja
o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada
predstavničkog tijela Vukovarsko-srijemske županije koji su od interesa za mlade.
Savjet mladih također, u sklopu svoga djelovanja, daje mišljenje i predlaže
predstavničkom tijelu vukovarsko-srijemske županije raspravu i donošenje
odgovarajućih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području
Vukovarsko-srijemske županije. Savjet mladih aktivno sudjeluje u iniciranju, izradi i
praćenju provedbe Županijskog programa djelovanja za mlade, te skrbi o
informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za unapređenje položaja mladih. Kao
jednu od najvažnijih djelatnosti, Savjet mladih potiče međusobnu suradnju i
razmjenu iskustava savjeta mladih općina i gradova Vukovarsko-srijemske županije,
županijskih Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj i odgovarajućih tijela drugih
zemalja te vrši konzultacije s organizacijama mladih i za mlade o temama bitnim za
mlade.
S obzirom da je prošlom sazivu Savjeta mladih istekao mandat prije donošenja i
stupanja na snagu novog Zakona o savjetu mladih ( stupio na snagu 08. Travnja
2014.g) postupak izbora novih članova obavljen je po tada važećem zakonu iz 2007.g.
Postupak izbora Savjeta mladih pokrenula je Županijska skupština Javnim pozivom,
koji je u ime Skupštine objavio 07. veljače 2014. godine Odbor za izbor i imenovanje
u lokalnim i javnim glasilima, te na web stranici Županije. Za savjet su mogle biti
predložene osobe starosne dobi od 15. do 29. godine, s prebivalištem na području
Vukovarsko-srijemske županije, a pravo predlaganja kandidata imale su udruge
mladih koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studenski zborovi i
drugi oblici organiziranja mladih registriranih na području Vukovarsko-srijemske
županije.
Rješenje o izboru članova Savjeta mladih VSŽ donijeto je na sjednici Županijske
skupštine 20. Ožujka 2014.g
Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
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Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih održanoj 04. travnja 2014. godine izabrani
su za predsjednika Luka Kraljević,a za zamjenika predsjednika Marko Brnjić.
Sukladno Zakonu i Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet je dužan podnositi
Županijskoj skupštini Program rada s Financijskim planom za narednu godinu koji je
podnesen i prihvaćen na sjednici Županijske skupštine 02. Listopada 2014.g te
godišnje Izvješće o svom radu za prethodnu godinu.
U 2014/15. godini ukupno je održano 6. Sjednica na kojima je između ostalih tema
donesen Program rada SM VSŽ za 2014/15. godinu (zajedno sa troškovnikom koji je
proslijeđen Skupštini na suglasnost i jednoglasno prihvaćen)
Osim redovitih sjednica Savjet mladih je u protekloj godini imao dosta aktivnosti
između kojih ističemo:
1. Uspostavljen je kontakt sa ostalim Savjetim mladih u Županiji i održan i sastanci
2. Promoviranje našeg Savjeta mladih – tiskani su plakati, napravljena je fan page
stranica na facebook-u, izrađen je logo SMVSŽ
3. Ostvarena je uspješna suradnja sa Vijećem učenika Vukovarsko-srijemske županije
gdje smo pomogli s organizacijom sportskih aktivnosti za mlade
4. U nedostatku povezanosti, suradnje i organiziranosti savjeta mladih na nacionalnoj
razini, na konferenciji savjeta mladih koja se održala 16. kolovoza 2014. u Lepoglavi,
pokrenuta je inicijativa za osnivanjem tijela koje bi objedinilo sve županijske savjete
mladih u Hrvatskoj.
Ideja je naišla na veliko odobravanje Hrvatske zajednice županija koja je na svojoj
skupštini donijela odluku o osnivanju neformalnog tijela pod imenom „Koordinacija
županijskih savjeta mladih RH“.
Sljedeći korak u radu Koordinacije je fizički sastanak predstavnika županijskih
savjeta mladih te donošenje akata potrebnih za djelovanje kao i definiranje
sporazuma s Hrvatskom zajednicom županija.
Sastanak se održao u petak, 24. listopada 2014., s početkom u 15 sati u prostorijama
Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (Pogon), Kneza Mislava 11, Zagreb
gdje smo sudjelovali sa svojim predstavnicima Savjeta mladih vukovarsko-srijemske
županije.
5. Sudjelovanje u organizaciji sad već kultnog događaja '' Hip hop na Orionu 6'',
hip hop plesna radionica, breakdance natjecanje koje se održavalo 19.-21.09.2014. na
Vinkovačkom korzu
6. Organiziranje tribine za mlade na temu ''Mladi i Europa'' koja se održala
26.studenog 2014.godine u velikoj Gradskoj viječnici Bana Josipa Jelačića 1 u 18:00
sati
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7. Aktivno sudjelovanje svih članova Savjeta mladih vukovarsko-srijemske županije
u obrani od poplava, skupljanju humanitarne pomoći u dvorani FA Lisinski te
organizacija smještaja osoba iz poplavljenih područja u Otok, Vukovar (dvorana
Borovo naselje) te u dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci
8. Sudjelovali smo na osposobljavanju „Youth policy in practice“ koje se održalo u
Splitu od 10. do 14. ožujka 2015. u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU
(AMPEU) u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje.
Cilj osposobljavanja „Youth policy in practice“ jest povezati mlade ljude s
donositeljima odluka – predstavnicima lokalnih i područnih (regionalnih) vlasti,
omogućiti im razmjenu dosadašnje prakse, potaknuti njihovu veću suradnju u
području politika za mlade, predstaviti ključnu aktivnost 3. programa Erasmus+:
„Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih“ i potaknuti oba sektora na
sudjelovanje

u

transnacionalnim

projektima.

Slijedeći načelo

neformalnog

obrazovanja, osposobljavanje je osmišljeno kao otvoreni proces učenja temeljen na
razmjeni iskustva sudionika.

9. Dana 18.travnja 2015. godine u Dubrovniku sudjelujemo na 1. sjednici koordinacije
županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske.
Jedna od tema sjednice su bile provedba Zakona o Savjetima mladih te početak
pregovora za potpis Sporazuma o suradnji Koordinacije i Youth Regional Networka
(YRN).

10. Sudjelovanje na svim sjednica županijske skupštine Vukovarsko-srijemske
županije

Vinkovci, lipanj 2015.

Predsjednik Savjeta mladih
Vukovarsko-srijemske županije
Luka Kraljević
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