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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  

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 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.  

 

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 

pojekata Savjeta mladih. 



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. 

 

• Biciklijada i rolijada 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,rola 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. 

 

 

 

Zbog nedovoljnog broja članova Savjeta mladih potrebnih za donošenje odluka i redovan rad 

Savjeta mladih 12.07.2017. godine raspušten je Savjet mladih Općine Andrijaševci koji je 

osnovan u 2015. godini. 

 



 

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

godine konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednice 

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. Adela Dekanić, predsjednica (zamjenica: Erika Vincetić) 

2. Ivan Vendl, potpredsjednik (zamjenica: Petra Dasović) 

3. Nikola Tustanovski, član (zamjenica: Josipa Jurković) 

4. Lea Levaković, član (zamjenik: Ante Tustanovski)  

5. Martina Prša, član (zamjenica: Marija Štefanac)  

 

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

projekata Savjeta mladih. 

 

• Advent u Općini Andrijaševci  

 

Dana 15. i 16. prosinca 2017.g., u kasnim poslijepodnevnim satima održana je 

manifestacija za naše mještane pod nazivom „Advent u Općini Andrijaševci.“ 

U vrijeme mira, oprosta i darivanja bilo je to vrijeme da se na jednom mjestu okupe oni 

najmlađi, njihovi roditelji, bake i djedovi. Sve je započelo prigodnom kazališnom predstavom 

„Tvornica Božićnih čuda“ koju je, za učenike osnovne škole, izvelo Gradsko kazalište „Joza 

Ivakić“ iz Vinkovaca. Mnoštvo djece u predivno uređenom dvorišnom prostoru Stare škole i 

velika uzbuđenost bili su pokazatelj da se predstava očekuje s velikim nestrpljenjem. Poslije 

predstave za one najmlađe, od vrtićke skupine pa do učenika četvrtih razreda, osigurani su 

božićni darovi posredstvom naše Općine. Zabava i druženje se nastavilo uz zvuke božićnih 

pjesama, kuhano vino, čaj, kobasice, ribice, fritule i lepinje koje su, za naše mještane i ostale 

goste, pripremili članovi lokalnih udruga. Ovom im se prilikom još jednom zahvaljujemo na 

sudjelovanju jer su nesebično odvojili svoje vrijeme i pripremili potrebno.  



Božićne radosti nezamislive su bez pjesme i dječjeg smijeha. Zato smo sljedeći dan 

program započeli festivalom „Radost Božića“ koji je okupio brojne male pjevače koji su se 

natjecali u izvođenju dječjih božićnih pjesama. Iako su se svi izvođači maksimalno pripremili 

i dali sve od sebe, ipak moramo izdvojiti nastupe naših troje učenika koji su osigurali svoje 

mjesto u finalu festivala.  

Zahvaljujući vrijednim rukama naših čuvara kulturne baštine, tj. članicama Udruge 

„Druge“, OPG Pčelarstvu Šuran i našem umjetniku Vladimiru Voćanecu, posjetitelji su imali 

priliku nešto kupiti i poklonom iznenaditi i razveseliti svoje bližnje. Za još ljepši i bogatiji 

program, u završnom dijelu večeri, pobrinuo se TS “Slavonski vez“ koji nas je zabavljao 

pjesmom i plesom do kasnih sati.  

Uz veliku potporu i pomoć Općine Andrijaševci, naših udruga koje djeluju u mjestu, te 

ostalih sudionika i mještana uspjeli smo realizirati ovaj događaj koji nas je sve skupa povezao 

i omogućio da u zajedništvu iščekujemo najradosniji blagdan Kristova rođenja.  

 

Predsjednica Savjeta mladih 
Adela Dekanić 

 
__________________ 

 


