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Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14) i članka 

16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ 4/14), Savjet 

mladih Virovitičko-podravske županije na 7. sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine donio je 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije u 2017. godini 

 

 

UVOD 

 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije savjetodavno je tijelo Županijske skupštine 

Virovitičko-podravske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i 

interesa mladih u Županiji. 

Prema članku 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije (u daljnjem 

tekstu: Odluka) Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te isto 

toliko zamjenika članova, a birane mogu biti osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo 

u Savjetu mladih imaju 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 sjednici održanoj 3. lipnja 2015. 

godine temelju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Virovitičko-

podravske županije i utvrđivanju popisa formalnih kandidatura Klasa: 230-02/15-02/01, Urbroj: 2189/1-

04/1-15-3 od 22. travnja 2015. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabrali su članovi Savjeta mladih na 

konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine. 

 

 RAD SAVJETA MLADIH 

 

Savjet mladih u okviru svog djelokruga promiče interese mladih u Županiji, a osobito: 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o 

pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade, 

- u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira donošenje odluka od značaja za mlade, 

donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području 

Županije, inicira raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih 

te načinu rješavanja navedenih pitanja, 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, 

mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih, 

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 i 

predlaže donošenje programa za otklanjanje problema i poboljšanje položaja mladih, 
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- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, 

međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s 

organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže i daje Županijskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim 

planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 

- 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 Virovitičko-podravske županije konstituiran je 18. lipnja 2015. godine 

nakon čega je održao još jednu sjednicu 24. rujna 2015. godine na kojoj je usvojen Program rada 

Savjeta mladih za 2015. godinu. 

U 2017. godini održana je 5. sjednica na kojoj je doneseno Izvješće o radu Savjeta mladih 

Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu te 6. sjednica na kojoj je usvojen Program rada Savjeta 

mladih Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu. Savjet mladih se sastajao na neformalnim 

sastancima, komunicirao putem web platformi te okupljao i sudjelovao na brojnim projektima koji su 

provedeni u 2017. godini, a koji se navode u nastavku.   

   

 

 AKTIVNOSTI 

 

PANEL RASPRAVA „POSLOVNE IDEJE MLADIH“ 

 

U organizaciji Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, u sklopu Europskog tjedna, 

održana je panel rasprava “Poslovne ideje mladih”. U prepunom caffe baru Škola tražilo se mjesto više. 

Kvalitetna tema i izvrsni panelisti potaknuli su mlade da dođu čuti praktično iskustvo razvoja vlastite 

poslovne ideje. 

Panelisti koji su sudjelovali u raspravi su Kristina Lukačević (ARCHIpuls), Hrvoje Vampovac 

(Contorte), Sanja Mijac (Domaćica), Ivica Horvat (Plava tvornica), Tomislav Martinušić i Saša Rupić 

(Standing). Imali smo priliku čuti kako se je razvijala njihova poslovna ideja, koja je bila unutrašnja 

motivacija za otvaranjem tvrtke, koji su bili prvi koraci (oni pravi i oni pogrešni), kako im posao izgleda 

danas te koji su ciljevi u budućnosti. Naglašena je važnost promjene obrazovnog sustava koji mlade ne 

potiče na poduzetno razmišljanje. 

Rješenje nije naučiti mlade ekonomskim definicijama, već ih sustavno od najnižih razreda 

osnovne škole, pa i predškolskih uzrasta, poučiti o poduzetništvu kroz praktični rad, naučiti ih da su 

slobodni izražavati svoje ideje, naučiti ih kako te ideje predstaviti i provesti u djelo te time jačati njihovo 

praktično iskustvo. U fokusu rasprave bila je nužnost razvijanja sustava mentoriranja mladih 

poduzetnika. Mentori bi bili savjetodavna podrška u ranim ranjivim godinama poslovanja kada su greške 
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česte, a savjet i podrška nužni. Tako su kroz zanimljivu raspravu isplivale brojne ideje koje se mogu 

primijeniti i na našem području čime je ovaj networking u potpunosti ispunio svoj smisao. 

– Smatramo da je povezivanje, širenje ideja, ohrabrivanje i savjetovanje iznimno važno i da 

ovakva događanja kojih nema mnogo u našoj lokalnoj zajednici mogu uistinu doprinijeti osnaživanju i 

razvoju novih poslovnih ideja. Promocija poduzetništva mladih je iznimno važna jer ohrabruje mlade da 

pronađu alternativna rješenja na tržištu i budu u korak s ekonomskim trendovima. Mlada osoba koja je 

uspjela razviti vlastitu poslovnu ideju daje primjer ostalima da je uz težak rad i dobru ideju moguće biti 

uspješan. Sretni smo što je panel bio ovako uspješan, opušten i interaktivan – na zadovoljstvo panelista 

i svih prisutnih – rekla je predsjednica Savjeta mladih Sanja Sabolić. 

Panel su došli poslušati i pročelnica Ureda župana Jasna Abramović, pročelnik Upravnog odjela 

za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Igor Andrović, ravnateljica Razvojne agencije VIDRA 

Emina Kovač, ravnateljica Gradske razvojne agencije Slatine Danijela Maravić, profesori i studenti 

Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici. 

Nakon panela organizirano je druženje uz degustaciju europskih jela koja su pripremili učenici 

Industrijsko-obrtničke škola Slatina i Strukovne škole Virovitica.  

 

 

 
Fotografija 1. – Poslovne ideje mladih 
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Fotografija 2. – Poslovne ideje mladih 

 

 
Fotografija 3. – Poslovne ideje mladih 
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USKRŠNJA HUMANITARNA AKCIJA  

 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije organizirao je uskršnju akciju prikupljanja 

potrepština za socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi” u Virovitici. 

– Kao i uoči Božića kada smo imali sličnu akciju, obavijestili smo zaposlenike Virovitičko-

podravske županije, a oni su, ponaosob, kroz tjedan donosili namirnice koje su najpotrebnije korisnicima 

i tako je prikupljena ova vrijedna donacija – istaknula je Sanja Sabolić, predsjednica županijskog 

Savjeta mladih. 

Prikupljene potrepštine u socijalnu samoposlugu ”Djelo ljubavi”, u ime Virovitičko-podravske 

županije, predali su županijski pročelnik za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Igor 

Andrović, pročelnica Ureda župana Jasna Abramović, te predsjednica županijskog Savjeta mladih Sanja 

Sabolić. 

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Željka Grahovac zahvalila je na ovoj 

vrijednoj donaciji. Inače, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica djeluje na području grada Virovitice i 

susjednih 5 općina. Imaju oko 300 korisnika socijalne samoposluge, od kojih je njih 108 redovitih 

korisnika pomoći iz socijalne samoposluge. U prikupljanje hrane i potrepština, uz volontere, uključile su 

se i mnogobrojne udruge, osnovne i srednje škole na čemu su se u Gradskom društvu Crvenog križa 

Virovitica posebno zahvalili. 

 

 
Fotografija 4. – Uskršnja humanitarna akcija 
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4. SJEDNICA KOORDINACIJE ŽUPANIJSKIH SAVJETA MLADIH 

 

U Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici od pod predsjedanjem Savjeta mladih Krapinsko-zagorske 

županije održala se 4. sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske. 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije predstavili su predsjednica Savjeta Sanja Sudar i 

član Savjeta Tomislav Kožnjak. Koordinacija županijskih savjeta mladih osmišljena je kao platforma za 

razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih 

problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. 

Okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba, dok administrativnu 

podršku radu Koordinacije pruža Hrvatska zajednica županija. Predsjedavanje Koordinacijom rotacijski 

se izmjenjuje svakih 6 mjeseci, a uz predsjedavajuću županiju glavna tijela Koordinacije čine glavni 

tajnik i međunarodni tajnik koji se imenuju na jednogodišnji mandat. 

Svečanom otvorenju sjednice prisustvovali su saborski zastupnik Marko Vešligaj, zamjenik 

župana za gospodarstvo KZŽ Anđelko Ferek Jambrek, predsjednica Skupštine KZŽ Vlasta Hubicki, 

predstavnik Udruge gradova RH Mario Žuliček, načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički i voditeljica 

volonerskog centra VolontirAJMO i predstavnica Mreže udruga Zagor Nikolina Bertol. Po prvi puta do 

sada, radu Koordinacije prisustvovali su i predstavnici Vijeća mladih Predsjednice Republike, a u 

radnom dijelu s tematikom regionalnih i lokalnih programa za mlade pridružila se i Ivana Radanović, 

koordinatorica Mreže udruga Zagor. 

Osim izbora novih tijela, Koordinacija je izglasala program rada za narednih 6 mjeseci, koji 

uključuje stvaranje vizualnog identiteta Koordinacije, stvaranje mreže podataka o gradskim i općinskim 

savjetima mladih, te revidiranje baze podataka o županijskim savjetima mladih. 

Također, na temelju razmatranja stanja funkcionalnosti županijskih savjeta mladih, članovi 

Koordinacije usuglasili su se zaključkom usmjerenim županijama koje trenutno nemaju osnovan 

županijski savjet mladih kako bi se stvorile bolje pretpostavke za osnivanje i kvalitetan rad novih saziva 

savjeta mladih. 

Koordinatorica Mreže udruga Zagor Ivana Radanović prezentirala je benefite donošenja 

regionalnih i lokalnih programa za mlade na primjeru Krapinsko-zagorske županije koja će u narednim 

mjesecima donijeti već treći po redu regionalni program za mlade. Stoga su se članovi Koordinacije 

usuglasili u nastojanjima za informiranjem i podizanjem svijesti građana i predstavnika javnih vlasti o 

potrebi donošenja navedenih dokumenata od strateške važnosti za mlade. Koordinaciju županijskih 

savjeta mladih RH u narednom periodu očekuje i sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta 

mladih početkom prosinca u Samoboru, te uključivanje u procese donošenja novog Nacionalnog 

programa za mlade RH i Zakona o savjetima mladih. Predsjedanje Koordinacije sredinom prosinca 

preuzet će Savjet mladih Međimurske županije, kada se očekuje i nova sjednica Koordinacije. 
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Fotografija 5. – 4. Sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih 

 

 

 
Fotografija 6. – 4. Sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih 
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MOVEMBER U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI 

 

Savjet mladih je organizirao akciju podizanja svijesti o važnosti prevencije u otkrivanju raka 

testisa i raka prostate pod nazivom „Movember u Virovitičko-podravskoj županiji“. Snimljen je video s 

muškim dijelom kolektiva Virovitičko-podravske županije koji je nakon toga dijeljen putem društvenih 

mreža i na taj način ga je pogledalo oko 6000 ljudi.  

 

 
 

Fotografija 7. – Movember u Virovitičko-podravskoj županiji 
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NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE 

 

U organizaciji Savjeta mladih Grada Samobora i Udruge gradova u RH, u Samoboru je od 1. do 

3. prosinca održana Nacionalna konferencija savjeta mladih koja je za cilj imala jačanje uloge savjeta 

mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova 

savjeta mladih. Ispred Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, na konferenciji je sudjelovao član 

Savjeta Tomislav Kožnjak. 

Ovogodišnja konferencija bila je usmjerena ponajviše samim članovima te njihovim iskustvima i 

praksama koje bi ostali savjeti mladih mogli slijediti. Iz tog razloga, u programu je bilo predviđeno 

predstavljanje dobrih praksi. 

Program u subotu u potpunosti je bio posvećen aktualnom Zakonu o savjetima mladih. Nakon 

uvodnog predstavljanja i panel rasprave relevantnih gostiju na temu zašto je Zakon baš takav i što bi 

moglo bolje, članovi savjeta mladih mapirali su ključna pitanja oko eventualnog poboljšanje aktualnog 

Zakona te ponudili konkretna rješenja. Prijedlozi i zaključci uputit će se resornom ministarstvu s ciljem 

poboljšanja. Sve aktivnosti konferencije održavale su se u prostorima centra za mlade Bunker, najvećeg 

centra za mlade u Hrvatskoj. 

 

 
Fotografija 8. – Nacionalna konferencija savjeta mladih Republike Hrvatske 
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5. SJEDNICA KOORDINACIJE ŽUPANIJSKIH SAVJETA MLADIH 

 

Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije Sanja Sudar i zamjenica člana 

Martina Otročak sudjelovale su na 5. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih RH koja se od 15. 

- 17.12.2017. održala u Svetom Martinu na Muri, pod predsjedanjem Savjeta mladih Međimurske 

županije.  

Koordinacija županijskih savjeta mladih okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih 

Grada Zagreba. Osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih 

savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema 

institucijama i tijelima vlasti. Predsjedavanje Koordinacijom rotacijski se izmjenjuje svakih 6 mjeseci, a 

uz predsjedavajuću županiju glavna tijela Koordinacije čine glavni tajnik i međunarodni tajnik koji se 

imenuju na jednogodišnji mandat. 

Svečanom otvorenju sjednice prisustvovali su župan Međimurske županije Matija Posavec, 

zamjenik načelnika Općine Sveti Martin na Muri Martin Srša, predsjednik Odbora za mladež 

Međimurske županije  Ivica Baksa i predstavnik Udruge gradova RH Mario Žuliček.  

Na sjednici je izglasan  program rada za narednih 6 mjeseci, koji uključuje objavu natječaja za 

izradu logotipa Koordinacije, nastavak ostalih aktivnosti u stvaranju vizualnog identiteta Koordinacije  te 

završetak prikupljanja mreže podataka o  gradskim i općinskim savjetima mladih. Također, formirane su 

preporuke nadležnim institucijama kako bi se stvorile bolje pretpostavke za osnivanje i kvalitetan rad 

savjeta mladih, te je izglasana podrška zaključcima s Nacionalne koordinacije savjeta mladih RH 

održane u Samoboru početkom prosinca. 

 

 
Fotografija 9. – 5. sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih 

 



 
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, tel: 033/638-111, e-mail: savjet.mladih@vpz.hr 

 

 
Fotografija 10. – 5. sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih 

 

 

BOŽIĆNA HUMANITARNA AKCIJA 

 

Prikupljene potrepštine u Socijalnu samoposlugu ”Djelo ljubavi”, predali su virovitičko-podravski 

župan Igor Andrović, zamjenik župana Marijo Klement, pročelnica Ureda župana Jasna Abramović, te 

predsjednica županijskog Savjeta mladih Sanja Sudar. 

– Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i u ove je predblagdanske dane organizirao 

prikupljanje raznih namirnica za potrebe virovitičke socijalne samoposluge koja djeluje pri Gradskom 

društvu Crvenog križa Virovitica. U akciju darivanja, uključili su se i djelatnici Virovitičko-podravske 

županije na čelu sa županom Igorom Androvićem te županijske institucije i ustanove. Svatko od 

djelatnika, je ponaosob, kroz tjedan donosio namirnice koje su najpotrebnije korisnicima i tako je 

prikupljena ova vrijedna donacija – istaknula je Sanja Sudar, predsjednica županijskog Savjeta mladih. 

Osim toga, Socijalnoj samoposluzi „Djelo ljubavi“ doniran je i med pčelara s područja 

Virovitičko-podravske županije. Na hvalevrijednoj donaciji zahvalila je Sanja Kirin, potpredsjednica 

Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, podcrtavši „kako je sva pomoć dobro došla“ 

istaknuvši upravo primjer djelatnika Virovitičko-podravske županije. 

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica djeluje na području grada Virovitice i susjednih 5 

općina. U prikupljanju hrane i potrepština, uz volontere, uključile su se i mnogobrojne udruge, osnovne i 

srednje škole na čemu su se u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica posebno zahvalili. 
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Fotografija 11. – Božićna humanitarna akcija 

 

INFO CENTAR ZA MLADE 

 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije pismom potpore podržao je projekt Udruge za 

pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“ Info centar za mlade prema uvjetima Poziva 

za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu, objavljenog od strane 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  

Aktivnosti info-centra  prilagođene su potrebama pojedinca, uz stručnu pomoć i podršku članica 

Udruge, izvoditeljica projekta, kao i volontera (postojećih i novouključenih), vršnjačkih edukatora, koji su 

i korisnici i izvoditelji projekta. Projekt će se provoditi 12 mjeseci na području grada i županije kroz 

sljedeće aktivnosti: zapošljavanje mlade osobe do 30 godina - administratora info-centra, rad s 

volonterima, psihološka pomoć mladima, promotivne kampanje, suradnja s institucijama, edukativne 

radionice, informiranje mladih, interna evaluacija projekta. 

 Informiranje mladih temelji se na Nacionalnom programu za mlade, a obuhvaća sljedeća 

područja informiranja: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, 

zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i 

slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje i savjetovanje. 

Informiranje mladih vršit će se putem službene web stranice info-centra, facebook stranice, 

putem neposrednog rada s korisnicima u prostoru Info-centra, putem letaka, brošura i priručnika 

ustanova i organizacija koje su od koristi za mlade u županiji te neposrednim uvidom u rad institucija i 

organizacija koje rade s mladima i provode projekte usmjerene mladima. 
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Korisnici će se moći informirati na sljedeće načine: putem info kutka na web stranici: „TI pitaš, 

Veranda odgovara“, preko informativki – kratkih video uradaka o aktualnim temama za mlade, putem 

facebooka, osobnim dolaskom u prostor Info-centra, putem oglasne info-ploče, besplatnim korištenjem 

uredske opreme (računalo, printer, internet) i biblioteke sa informativnom i edukativnom literaturom te 

prilikom promotivnih kampanja info-centra. Kako bi se korisnicima osigurala najbolja usluga i dostupnost 

informacija, ključnu ulogu u provođenju aktivnosti informiranja imaju administrator Info-centra koji 

surađuje s institucijama, prikuplja, objedinjuje i distribuira informacije te voditelj info-centra koji 

organizira sve aktivnosti projekta i vodi brigu da se osiguraju povoljni uvjeti za informiranje mladih. 

 

INTERNETSKA STRANICA SAVJETA MLADIH  

 

Na inicijativu Savjeta mladih na mrežnoj stranici Virovitičko-podravske županije otvoren je 

podlink „Savjet mladih“ na kojem su objavljene sve relevantne informacije koje se tiču Savjeta kako bi 

se osigurala dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima 

Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih, a sve sukladno članku 23. Zakona o 

savjetima mladih. Link: http://www.vpz.hr/savjet-mladih/.  

Kako bi imali poseban i odvojeni komunikacijski alat s mladima, otvorena je i službena e-mail 

adresa Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije savjet.mladih@vpz.hr.  
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FACEBOOK STRANICA 

 

Jedna od glavnih zadaća Savjeta mladih je poticanje informiranja mladih o svim pitanjima 

značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj 

te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih 

zemalja. Najvažniji komunikacijski alati putem kojih informacije stižu do mladih su društvene mreže. 

Savjet ladih intenzivno radi na obavještavanju mladih putem Facebook stranice 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.  

Link: https://www.facebook.com/savjetmladihvpz/.  
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SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 

  

Savjet mladih je na svoje sjednice pozivao i predsjednika Županijske skupštine, župana, 

pročelnike 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 i sudjelovali u njihovom radu te dostavili svaki podatak ili izvještaj koji 

je o pitanju iz djelokruga Savjeta zatražila Županijska skupština. 

 

 ZAKLJUČAK 

 

 Savjet mladih Virovitičko-podravske županije svojim djelovanjem u 2017. godini nastojao se 

približiti mladima obradom različitih tema i koristeći različite moderne i mladima dostupne alate 

komunikacije. 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 

https://www.facebook.com/savjetmladihvpz/





