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REPUBLIKA

HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska
srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće

KLASA: 023-05/20-01/02
URBROJ: 2212/03-03-20-1

Bošnjaci, 12. svibnja 2020.
Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih (''Narodne
novine'' broj 41/14) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik''
Vukovarsko-srijemske
srijemske županije« broj 06/13, 1/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine
Bošnjaci na svojoj 25. sjednici održanoj 12. svibnja
svibnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bošnjaci za
2019. godinu.

II.

Izvješće o radu sastavni je dio ovoga Zaključka i objaviti će se na web stranici
Općine Bošnjaci.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.
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IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE
BOŠNJACI ZA 2019. GODINU

UVODNE NAPOMENE
Savjet mladih Općine Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) jest
savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Bošnjaci, koje je osnovano s
ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Bošnjaci. Djelokrug
rada Savjeta mladih uređen je člankom 13. Zakona o savjetima mladih
(Narodne novine broj 41/14) (u daljnjem tekstu: Zakon), Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Bošnjaci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije) (u daljnjem tekstu: Odluka) te Poslovnikom o radu Savjeta mladih
Općine Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Poslovnik).
Savjet mladih Općine Bošnjaci u 2020. godini djeluje u sljedećem sastavu:
Tena Šumanovac, Dominik Hudolin, Stjepan Naglić, Filip Babogredac i Ivan
Lešić. Zamjenski članovi Savjeta mladih su: Antun Lešić, Lidija Maršić, Sara
Šokić, Iva Mišić i Luka Lešić. Tijekom svog djelovanja Savjet mladih je
imenovao dvoje privremenih vanjskih suradnika Višnju Jovanovac i Iliju
Bjelića. Imenovana je i Osoba za odnose s javnošću čiju dužnost obavlja
zamjenica člana Sara Šokić.
Sukladno Zakonu te Odluci, Savjet mladih donosi Godišnje izvješće o radu
Savjeta mladih Općine Bošnjaci za svaku kalendarsku godinu te ga podnosi
na odobravanje Općinskom vijeću.

AKTIVNOSTI

a) OSNIVANJE SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI
Dana 19. rujna 2019. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih
Općine Bošnjaci. Utvrđeno je da Savjet mladih Općine Bošnjaci u 2019. godini
djeluje u sljedećem sastavu: Tena Šumanovac, Dominik Hudolin, Stjepan
Naglić, Filip Babogredac i Ivan Lešić. Zamjenski članovi Savjeta mladih su:
Antun Lešić, Lidija Maršić, Sara Šokić, Iva Mišić i Luka Lešić. Većinom glasova
svih članova za predsjednika Savjeta mladih izabran je Dominik Hudolin, dok
je na mjesto zamjenika predsjednika izabrana Tena Šumanovac. Svi članovi
Savjeta mladih izabrani su na mandat od tri godine.
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Na drugo redovno sjednici održanoj 12. listopada 2019. godine jednoglasno su
doneseni osnovni akti po kojima će djelovati Savjet mladih Općine Bošnjaci, a
to su Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Bošnjaci i Program rada Savjeta
mladih Općine Bošnjaci za 2019. godinu.

b) OSNIVANJE RADNE SKUPINE ZA ISTRAŽIVANJE JAVNOGA MNIJENJA CILJ I
ZADATCI ISTRAŽIVANJA
Istraživanjem se želi doznati kakav je subjektivni stav stanovništva Općine
Bošnjaci o položaju (statusu) mladih. Zadaci istraživanja obuhvaćaju
prikupljanje informacija o stavovima ispitanika vezanih za položaj mladih u
Općini Bošnjaci, prikupljanje konstruktivnih prijedloga za poboljšanje položaja
mladih u Općini Bošnjaci te opći boljitak.
Rezultati ovog istraživanja će ukazati na potrebu za unaprjeđenjem položaja
mladih u Općini Bošnjaci te će iznjedriti kvalitetne prijedloge za poboljšanje
statusa mladih što će biti izvrsna smjernica za daljnje usmjeravanje i djelovanje
Savjeta mladih Općine Bošnjaci. Rezultati istraživanja će olakšati zastupanje
mladih i njihovih interesa pred tijelima lokalne samouprave. Istraživanje može
ponukati lokalnu samoupravu da aktivno sudjeluje u kreiranju politike za
mlade te tako poveća prava i poboljša status mladih u Općini Bošnjaci.
Istraživanje će biti vrlo kvalitetna polazišna točka za naredna planirana
istraživanja stavova o položaju mladih te će poslužiti za komparaciju prilikom
evaluacije i samoevaluacije Savjeta mladih Općine Bošnjaci.
Za koordinatoricu projekta jednoglasno je izabrana Iva Mišić.

c) ORGANIZACIJA KIRBAJSKE ZABAVE
Savjet mladih Općine Bošnjaci organizirao je veliku kirbajsku zabavu s
bogatom ponudom hrane i pića koju su animirali tamburaši. Na zabavu se
odazvao velik broj posjetitelja, procijenjen na 200 osoba. Cilj kirbajske zabave
bio je ponuditi mladima zabavan sadržaj u vrijeme crkvenoga goda (sv.
Martina, biskupa) te upoznati javnost s novoosnovanim Savjetom mladih
Općine Bošnjaci.

d) PODRŠKA U ORGANIZACIJI IZLOŽBE AKADEMSKOG SLIKARA MISLAVA LEŠIĆA
Savjet mladih Općine Bošnjaci bio je suorganizator izložbe akademskog
slikara Mislava Lešića – Đurakovog. Savjet mladih je logistički i organizacijski
potpomogao samu izložbu čime je podržao mladog domaćeg umjetnika te
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pridonio održavanju kulturnih događanja za mlade. Na otvaranju izložbe
predsjednik Savjeta mladih je održao kratak pozdravni govor.

e) ORGANIZACIJA NATJECANJA ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU
Savjet mladih Općine Bošnjaci na vlastitu inicijativu samostalno je organizirao
natjecanje za najljepše uređenu okućnicu u Općini Bošnjaci čime je
potaknuo mještane na veću aktivnost u dekoriranju okućnice i uljepšavanju
cijeloga sela. Osnovan je komisija koja je izabrala najistaknutije okućnice te su
mještani svojim glasovima odabrali tri najbolje uređene. Nagrade za najljepšu
okućnicu su podijeljene na posljednjoj večeri Adventa u Bošnjacima 2019.

f) SUORGANIZACIJA TE PROVEDBA ADVENTA U BOŠNJACIMA 2019.
Savjet mladih Općine Bošnjaci bio je suorganizator trodnevnog Adventa u
Bošnjacima 2019. godine. Od samih početaka planiranja Savjet mladih je
svojim prijedlozima pridonio osmišljavanju čitavog koncepta proslave
Adventa te je aktivno sudjelovao u nabavi potrebnih resursa i materijala za
njegovo održavanje. Savjet mladih se posebno istaknuo u dekoriranju
prostora, prvenstveno „kućice za fotografiranje“ gdje je značajno financijski
sudjelovao. Član Savjeta mladih je vodio program (konferansu) Adventa u
Bošnjacima 2019. tri uzastopne večeri. Jedan od osnovnih zadataka Savjeta
mladih bila je podjela hrane i piće te čišćenje i održavanje prostora
održavanja Adventa.

g) UREĐENJE PROSTORA SAVJETA MLADIH
Savjet mladih Općine Bošnjaci aktivno sudjeluje u organiziranju i uređenju
prostora Savjeta mladih.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
STAVKA
1. Roto Dinamic d.o.o.
2. T-Rex d.o.o.
3. Autorski honorar - koncert
4. Piksel print d.o.o.

IZNOS U KUNAMA
7.388,68
500,00
4.094,06
150,00
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5. Tiskara Sigra (Miljak)
UKUPNO:

2.500,00
14.632,74

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Savjet mladih Općine Bošnjaci aktivno je sudjelovao u većini događanja i
manifestacija u Općini Bošnjaci tijekom svog postojanja. Svojim idejama je
aktivno doprinosio osmišljavanju različitih događanja te radnom snagom
sudjelovao u egzekuciji istih. Pokrenute si neki novi projekti koji će se završiti ili
tek realizirati u tekućoj 2020. godini. Zbog svog kratkog postojanja te
neiskustvu Savjet mladih nije pokrenuo više samostalnih projekata što će
svakako biti cilj u narednom djelovanju.

U Bošnjacima, 2. siječnja 2020.

Dominik Hudolin
predsjednik Savjeta mladih
Općine Bošnjaci

