
1

SAVJET MLADIH GRADA VUKOVARA

KLASA:021-05-11-01/01
URBROJ:2196/01-01-13-42
Vukovar, 30.01.2013.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
programa Savjeta mladih Grada Vukovara

za razdoblje
od 1.siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.

Osnovni podaci:

Naziv: Savjet mladih Grada Vukovara

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Tel/Fax/Mob:
e-mail/web adresa:

032/456-596
098/964-81-60
savjet.mladih@vukovar.hr
http://www.vukovar.hr/grad-vukovar/uprava/savjet-mladih-grada-
vukovara

OIB: /

Predsjednik/ca udruge: Siniša Đurić, predsjednik Savjeta

Broj članova: Jedanaest (11)

Iznos odobrenih sredstava iz
proračuna Grada Vukovara:

10.000,00 kn

Iznos utrošenih sredstava iz
proračuna Grada Vukovara: 10.560,89 kn1

Ime i prezime, kontakt osobe
koja je pripremila izvješće:

Slađana Trbulin, 098-9439-406
Vanja Nedić, 098-801-476
Kristina Glumac, 099-2570-343
Dejana Macura, 098-9652-077

1 Napomena: očekuje se povrat 70% troškova puta od strane organizatora seminara Youth active participation
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A) GODIŠNJE ZAVRŠNO FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE
za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2012.

1. Opis prihoda

P R I H O D I  Z A  O S T V A R E N J E  P R E D L O Ž E N O G
P R O G R A M A *

SREDSTVA
GRADA

SREDSTVA
ŽUPANIJE

SREDSTVA
MINISTARSTVA

OSTALA
SREDSTVA

UKUPNI
PRIHODI

10.000,00 kn / / / 10.000,00 kn

Savjet mladih grada Vukovara u 2012. godini financiran je iz proračuna Grada
Vukovara s iznosom od 10.000,00kn. Sve troškove Savjeta direktno snosi Grad Vukovar
– Savjet nema zaseban žiroračun.

Savjet mladih Grada Vukovara dodijeljena sredstva u 2012. godini utrošio je u skladu s
programom rada i financijskim planom za 2012. godinu. Program rada i financijski
plan za 2012. godinu donešeni su na 2. sjednici Savjeta mladih održanoj 6. rujna 2011.
godine (dokumenti u prilogu). Nakon odobrenih 10.000,00kn za provedbu aktivnosti
Savjeta u 2012. godini, umjesto planiranih 25.000,00kn, Savjet je na 4. sjednici održanoj
28. prosinca 2011. godine donio revidirani financijski plan sukladno odobrenim
srdestvima (dokument u prilogu).

2. Opis troškova

Redni
broj

Opis računa (npr.
električna energija,
telefonski troškovi, tiskani
materijal, naknade
izvoditeljima/cama
projekta i slično)

Broj
računa

Datum
računa

Izdan od Iznos

TROŠKOVI (Odnose se samo na sredstva uplaćena iz proračuna Grada Vukovara)

1. Zrakoplovne karte
Beograd – Napoli za dva
člana Savjeta u svrhu
sudjelovanja na seminaru
„Y.A.P. – Youth active
participation“ na temu
provedbe lokalnih politika za
mlade sa osvrtom na
europsku politiku za mlade
Napomena: 70% iznosa
cijene zrakoplovnih karata
snosi organizator seminara
te se očekuje povrat

7.734,00 kn
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navedenog troška

2. 3 tuzemne dnevnice i
trošak prijevoza
autobusom na relaciji
Vukovar – Zagreb za dva
člana Savjeta mladih u
svrhu sudjelovanja na 4.
Konferenciji savjeta mladih u
organizaciji Savjeta mladih
Grada Zagreba na temu
„Zakon o savjetima mladih“
s ciljem kreiranja
zajedničkog zaključka o
izmjenama i dopunama
Zakona o savjetima mladih
koji je u proceduri od 2010.
godine.

2.826,98 kn

UKUPNO: 10.560,89 kn

Prilozi:
- Financijska kartica Grada Vukovara za Savjet mladih – konto:81142
- Preslika računa zrakoplovnih karata
- Preslika putnih naloga i autobusnih karti
- Zbrojni nalog
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B) GODIŠNJE ZAVRŠNO OPISNO IZVJEŠĆE
za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2012.

Opis provedbe aktivnosti Savjeta mladih

Savjet mladih Grada Vukovara je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Vukovara
koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vukovara.

Savjet mladih Grada Vukovara u 2012. godini održao je 6 sjednica:
 24. veljače 2012.
 30. travnja 2012.
 29. lipnja 2012.
 31. kolovoza 2012.
 30. listopada 2012.
 27. prosinca 2012.

Radeći po usvojenom planu i programu rada za 2012. godinu, članovi Savjeta su:

 informirali mlade na području grada Vukovara o osnovanom Savjetu mladih i
njegovoj ulozi te je podijeljen promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o
Savjetu mladih Grada Vukovara,

 aktivno surađivali s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području
grada Vukovara i šire,

 putem društvene mreže Facebook objavljivatli informacije o mogućnostima
stipendiranja i pisanja projekata za lokalnu zajednicu,

 uspostavili suradnju sa savjetima mladih iz Hrvatske,

 sudjelovali na treningu PCM - Upravljanje projektnim ciklusom, organiziranom od
strane PRONI centra,

 pohađali edukaciju za članove Savjeta pod nazivom ''Lokalni program za mlade'',
organiziranu od strane Mirovne grupe mladih Dunav uz pomoć trenera iz PRONI
Centra,

 30. travnja 2012. godine sudjelovali sa štandom Savjeta mladih na Sajmu informiranja
mladih održanom u centru grada Vukovara pod nazivomVuMi,

 9. svibnja 2012. godine obilježili EU tjedan u centru grada,

 13. svibnja 2012. godine popratili otvorenje izložbe ''Vukovarski dani glumca
Kresimira Zidarica'',

 sudjelovali u obrazovnom programu ''Lideri/ce u lokalnoj zajednici'', organiziranom
od strane Foruma za slobodu odgoja – Zagreb,

 10. kolovoza 2012. obilježili Međunarodni dan mladih, u suradnji sa udrugama za
mlade koje djeluju na području Grada Vukovara, dok je putem lokalne radio stanice
predstavljen rad Savjeta mladih kao i draft verzija Lokalnog programa za mlade,
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 od 12. do 14. rujna 2012. sudjelovali u javnoj raspravi za mlade pod nazivom ''Aktivna
participacija mladih'' u organizaciji Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije i
Udruge srednjoškolaca,

 sudjelovali na konferenciji ''Dunavske priče'' održanoj u Vukovaru,

 od 30. studenog do 04. prosinca sudjelovali na seminaru „Y.A.P. – Youth active
participation“, u organzaciji AMESHI iz Italije na kojemu su sudjelovali sudionici iz 6
zemalja koji rade na provedbi lokalnih politika za mlade s osvrtom na europsku
politiku za mlade,

 5. prosinca obilježili Svjetski dan volontera,
 sudjelovali u izradi programa prijedloga Operativnog plana provedbe Gradskog

programa mladih grada Vukovara te su dali svoj komentar na prijedlog Gradskog
programa za mlade grada Vukovara, a u sklopu projekta „Što i Kako", organiziranog
od strane PRONI centra za socijalno podučavanje,

 14. prosinca 2012. godine sudjelovali na Javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, organiziranom od strane
Ministarstva socijalne politike i mladih,

 od 14. do 16. prosinca 2012. godine sudjelovali na 4. Konferenciji savjeta mladih u
organizaciji Savjeta mladih Grada Zagreba na temu „Zakon o savjetima mladih“ u
svrhu kreiranja zajedničkog zaključka o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima
mladih koji je u proceduri od 2010. godine.

Na posljednjoj sjednici u 2012. godini donešen je Program rada i financijski plan za 2013.
godinu.

Prilozi:
- Program i financijski plan rada Savjeta mladih za 2012. godinu
- Revidirani financijski plan za 2012. godinu

___________________________

MP Siniša Đurić
predsjednik

Savjeta mladih Grada Vukovara



PROGRAM RADA

Savjeta mladih Grada Vukovara za 2013. godinu

Pravni okvir: Nacionalni program za mlade 2009.-2013. godine, Zakon o savjetima mladih, Gradski
program djelovanja za mlade Grada Vukovara kojeg prati Operativni plan provedbe Gradskog
programa djelovanja za mlade, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vukovara.

Savjet mladih Grada Vukovara (dalje u tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća
Grada Vukovara koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Vukovara.

Plan aktivnosti - program rada Savjeta mladih Grada Vukovara za 2013. (dalje u tekstu: Program)
sadrži sljedeće aktivnosti:

1. Suradnja s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području grada Vukovara u
okviru provedbe Gradskog programa za mlade ……………………………………………… 2.000,00 kn

2. Nastavak suradnje s tijelima Grada Vukovara i izvršnim tijelima Vlade RH u izradi programa,
zakona i odluka koje se odnose na mlade………………………………………………………......3.000,00 kn

3. Nastavak suradnje s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i u
inozemstvu………………………………………………………………………………………………..........7.000,00 kn

4. Potpora u provođenju istraživanja među mladima u Gradu Vukovaru o temama bitnim za
mlade………………………………………………………………………………………………………………….2.000,00 kn

5. Pomoć u realizaciji projekata udruga mladih i udruga za mlade……………………….10.000,00 kn

6. Nastavak edukacije članova za iskorištenje sredstava iz fondova EU za razvoj savjeta
mladih…………………………………………………………………………………………………………………2.000,00 kn

7. Praćenje i izvještavanje o provedbi Gradskog programa za mlade Grada
Vukovara……………………………………………………………………………………………………………3.000,00 kn

8. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja
mladih…………………………………………………………………………………………………………………1.000,00 kn

Ukupno sredstava potrebno za realizaciju programa za 2013. godinu = 30.000,00



AKTIVNOSTI

1. Suradnja s udrugama mladih i za mlade koje djeluju na području Grada Vukovara

Savjet mladih želi uspostaviti kontakt s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na
području grada Vukovara. Preduvjet je osnivanje jedinstvene baze aktivnih udruga mladih i udruga za
mlade čime bi se olakšala međusobna suradnja i komunikacija. Udruge bi se zatim podijelile u
nekoliko kategorija ovisno o kojim aktivnostima i područjem rada mladih se bave.

U suradnji s udrugama  ostvarili bi pristup velikom broju mladih koji su aktivni u gradu Vukovaru i koji
su relevantna skupina za određivanje problematike mladih čime se Savjet mladih prije svega bavi.
Nadalje, Savjet mladih pomogao bi udrugama u komunikaciji s gradskim upravnim tijelima.

Ovom bi aktivnošću Savjet mladih stekao znanja i ideje o potrebama mladih u Gradu Vukovaru koje bi
zatim pokušao približiti gradskim zastupnicima i Gradskom vijeću da bi se poboljšala kvaliteta života
mladih u gradu Vukovaru.

2. Nastavak suradnje s tijelima Grada Vukovara i izvršnim tijelima Vlade RH u izradi programa,
zakona i odluka koje se odnose na mlade

Savjet mladih treba nastaviti  dobru suradnju s Gradskim vijećem i gradskim upravnim tijelima.
Predlagat će Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapređivanje položaja mladih na području grada Vukovara i raspravu o pojedinim pitanjima te način
njihova rješavanja.

Da bi Savjet mladih mogao provoditi ovaj oblik suradnje s Gradskim vijećem, zatražit će od nadležnih
gradskih upravnih tijela podatke, odnosno izvješća. Želimo da se Savjet mladih prepozna kao tijelo
spremno na suradnju u izradi akata vezanih uz mlade.

Ova je aktivnost ključna jer njome u potpunosti dolazi do izražaja primarna, savjetodavna uloga
Savjeta mladih koju Savjet nastoji obavljati što savjesnije i odgovornije.

3. Nastavak suradnje s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu

Savjet mladih od početka djelovanja uspostavlja dobre odnose s drugim savjetima mladih u Republici
Hrvatskoj te razmjenom iskustava dobiva nove ideje za rad. Održavanje dobrih odnosa između
savjeta mladih u Republici Hrvatskoj iznimno je važna zadaća.

Također, od velike je važnosti uspostaviti i kontakte sa sličnim europskim tijelima Europske unije.
Budući da su mladi generatori promjena, Savjet mladih bi želio u suradnji s tijelima mladih u
Europskoj uniji potaknuti mlade da se aktiviraju u nevladine organizacije. Članovi Savjeta mladih
radom u svojim udrugama predstavljat će Savjet mladih u Hrvatskoj i svijetu te stjecati nova znanja,
sklapati poznanstva i poticati na suradnju.



4. Potpora u provođenju istraživanja među mladima u Gradu Vukovaru o temama bitnim za mlade

Preko interneta i svoje internetske stranice te na terenu, Savjet mladih provodit će istraživanja i
ankete o temama koje su bitne za mlade, a tiču se njihova svakodnevnog života u gradu Vukovaru. Na
taj će se način direktno od mladih dobivati povratne i ažurne informacije koje će pomoći u kreiranju
stavova, ideja i zaključaka Savjeta što će se predstaviti Gradskom vijeću i gradskim upravnim tijelima.

Također, na taj će se način mladi u gradu Vukovaru uključiti u njima bitne procese, a u kojima inače
nemaju mogućnosti direktnog sudjelovanja.

5. Pomoć u realizaciji projekata udruga mladih i udruga za mlade

Savjet mladih će na svojoj internet stranici i Facebook grupi stavljati obavijesti udruga za mlade koje
provode projekte i aktivnosti za mlade te tako „pojačati“ informiranost kod mladih.  Ujedno ćemo
potaknuti suradnju sa udrugama za mlade da nas izvještavaju o svojim aktivnostima namijenjenih
mladima te time pratiti provedbu Gradskog programa za mlade Grada Vukovara. Također, Savjet
mladih će implementaciju projekata udruga mladih i udruga za mlade financijski potpomagati.

6. Nastavak edukacije članova za iskorištenje sredstava iz fondova EU za razvoj Savjeta mladih

Skoro pristupanje Hrvatske Europskoj uniji otvorilo je nove mogućnosti koje još uvijek nisu dovoljno
istražene i prepoznate. Jedna od njih su pretpristupni fondovi EU i programi EU koji pružaju široke
mogućnosti financiranja projekata i programa udruga za mlade. Savjet mladih do sada je sudjelovao u
nekoliko edukacija o pretpristupnim fondovima EU što je vrlo korisno, jer se tako uključuje u neke od
programa EU koji su otvoreni za mlade.

Da bi se što bolje pripremili i upoznali s procedurom koje EU fondovi nude, nastavit će se educirati
članovi Savjeta mladih kako bi se poboljšao razvoj Savjeta.

7. Praćenje i izvještavanje o provedbi Gradskog programa za mlade Grada Vukovara

Gradski program za mlade Grada Vukovara je u završnoj fazi izrade, kao i Operativni plan provedbe
koji prati Gradski program za mlade Grada Vukovara. Očekuje se usvajanje gradskog programa i to u
prvom kvartalu 2013. godine.

Zadatak Savjeta mladih Grada Vukovara jeste da prati i izvještava o provedbi gradskog programa te
ukazuje na suradnju značajnih institucija, ustanova i udruga za mlade koje su nositelji određenih
mjera i aktivnosti Gradskog programa za mlade Grada Vukovara.



8. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih

U svojem će radu Savjet mladih kao i do sada raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na
problematiku mladih u Gradu Vukovaru, a posebno o onima koji će biti na dnevnom redu Gradskog
vijeća Grada Vukovara. O njima će donositi zaključke koji će se upućivati Vijeću. Predstavnici Savjeta
mladih će iznositi stavove Savjeta na sjednici Gradskog vijeća kada ocijeni da se radi o izrazito važnoj
temi za mlade.

Preko internetske stranice kontinuirano će se informirati mlade u Gradu Vukovaru o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje položaja mladih u gradu Vukovaru, a jednako tako i o radu Savjeta
mladih.

Na primjeren način Savjet mladih će s odgovarajućim udrugama i gradskim upravnim tijelima
sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana mladih koji se prema rezoluciji Opće skupštine
Ujedinjenih naroda obilježava svake godine 12. kolovoza. Točan način obilježavanja ovog dana utvrdit
će se naknadno jer je tema Međunarodnog dana mladih svake godine drugačija.

KLASA: 021-05-11-01/01
URBROJ: 2196/01-01-12-40

Vukovar, 27. Prosinca 2012.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH

Siniša Đurić



FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

R.BR. PLAN PROGRAMA ZA 2013. GODINU IZNOS

1. Suradnja s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na
području Grada Vukovara u okviru izrade Gradskog programa za mlade 2.000,00

2. Nastavak suradnje s tijelima Grada Vukovara i izvršnim tijelima Vlade RH u
izradi programa, zakona i odluka koje se odnose na mlade 3.000,00

3. Nastavak suradnje s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici
Hrvatskoj i u inozemstvu 7.000,00

4. Potpora u provođenju istraživanja među mladima u Gradu Vukovaru o
temama bitnim za mlade 2.000,00

5. Pomoć u realizaciji projekata udruga mladih i udruga za mlade 10.000,00

6. Nastavak edukacije članova za iskorištenje sredstava iz fondova EU za
razvoj Savjeta mladih 2.000,00

7. Praćenje i izvještavanje o provedbi Gradskog programa za mlade Grada
Vukovara 3.000,00

8. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja
mladih 1.000,00
U K U P N O: 30.000,00


	Godiınje izvjesce - 2012
	GV 25-15

