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Na temelju dlanka 6. i28. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.4lll4) i dlanka 22. Statuta
Grada Zapredila (SluZbene novine Grada Zaprelila br. 04109, 02/13 i 06/13- prodiS6eni tekst),
Gradsko vijeie Grada Zapreliia na svojoj 11. sjednici odrZanoj dana 03. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivaniu Savieta mladih Grada Zapre5,ica

l. Op6e odredbe

dtanak 1.
Ovom se Odlukom ureduje osnivanje Savjeta mladih Grada Zaprelila (dalje u tekstu: Savjet mladih),
sastav, nadin i postup akizbora,mandat, konstituiranje, djelokrug i nadin rada Savjeta mladih, suradnja,
sredstva zarad, odnos Savjeta mladih, Gradskog vijeda i Gradonadelnika te ostala pitanja odznadaja
zarad Savjeta mladih.

dlanak 2.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Zaprelita koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja
prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.
Mladi , u smislu ove Odluke, su osobe s prebivali5tem ili boravi5tem na podrudju Grada Zaprelila,
koji u trenutku podnoSenja kandidatura za dlanstvo u Savjetu mladih imaju od navr5enih 15

(petnaest) do navrlenih 30 (trideset) godina Zivota te kao takvi imaju pravo biti birani za Elana
Savjeta i zamjenika dlana Savjeta mladih.

II. Sastav, naiin i postupak izbora Savjeta mladih

dlanak 3.
Savjet mladih ima 7 (sedam) dlanova, ukljuduju6i predsjednika i zamjenika predsjednika.

dtanak 4.
Gradsko vij e6eGradaZapre5i6apokrede postupakbiranjadlanova Savjetamladih i njihovihzamjenika.
Postupak abora zapodinje objavomjarmogponvaza isticanje kandidatura na sluZbenoj web stranici Gra-
daZapre(ilai u dnermom tisku, najmanje 3 (tri) mjeseca prije isteka mandata dlanova Savjeta mladih.

dlanak 5.
Javni poziv za isticanje kandidature mora sadrZavati opis postupka izhora, uvjete za isticanje
kandidatura, rokove zapijavt i rokove u kojima ie biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata te izbor dlanova i zamjenika dlanova Savjeta mladih.

dlanak 6.
Kandidatur e za Elanove Savjeta mladih i njihove zamjenike ffiogU, pod uvjetom da imaju sjedi5te na
podrudju Grada Zapr eiica, predloZiti;

3#ffi## # * 7. Sffi!$ft&*#J X**&,



s&-# #!,*ffi ffi # w*w*ww" #ffi&ffi& ffi epffi.ffi #*#e

udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijelj ene za rad s mladima i za

mlade, udenidka vljeta, studentski zborovi, pomladci politidkih stranaka, sindikalne ili strukovne
organizacrje i neformalne skupine mladih.

Ukoliko je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sadinjavati najmanje
30 mladih.
Ovla5teni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovog dlanka duZni su prilikom isticanja kandidatura
za dlanove Savjeta mladih predloZiti i zamjenika za svakog kandidata za Elana Savjeta mladih.

dhnak 7.
Pisane i obrazloLenekandidabxezad,lanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih, ovla5teni predlagatelji
podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeda Grada Zaprelila (u daljnjem tekstu: Odbor)
u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Kandidatura iz st. 1 ovog dlana obvezno sadrZi sljede6e podatke:

- naziv i sjediSte ovla5tenog predlagatelja

- podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rodenja,

adresa prijavljenog prebivali5ta)

- obrazloZenje prijedloga koji mora biti ovjeren od ovla5tene osobe predlagatelja

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen,
nede se razmatrati.

dlanak 8.
Nakon zapimanlakandidatura zadlanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih Odbor obavlja provjeru
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka rcka za podno5enje prrlava,
sastavlja izvje5de o provjeri formalnih uvjeta te utvrduje popis vaZedih kandidatura.
Izvje56e o provjeri formalnih uvjeta i popis vai,ecih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijedu
Grada Zaprelita te ih objavljuje na sluZbenoj web stranici Grada Zapre1ila.
Popis vaZeiih kandidatura utvrduje se na nadin da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema

redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.
Lista sadrZi:

- naziv predlagatelja

- ime i prezime kandidata i njegova zamjenika

- datum i godinu rodenja kandidata i njegova zamjenlka.

dlanak 9.
Gradsko vijeie Grada ZapreSilana prvoj sjednici nakon objave popisa va1edihkandidatura raspravlja
Izvje56e o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa valellh kandidatura za dlanove i zamjenike dlanova
Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira dlanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih.

dlanak 10.
Glasovanje se obavlja zaokatilivanjem broja ispred onoliko kandidata na listi6u, koliko Savjeta
mladih po ovoj Odluci ima dlanova.
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U sludaju da nije moguie izabrati Savjet mladih zbog dva ili viSe kandidata s jednakim brojem
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja dlanova Savjeta mladih izrnedu
onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi dlanovi Savjeta mladih.
Rezultati izborazadlanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih objavljuju se na sluZbenoj web stranici
Grada Zapreiilate u sredstvima javnog priopdavanja.

lll. Mandat dlanova Savieta mladih

dhnak 11.
dlanovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od 3 (tri) godine.
Mandat zamjentka dlana Savjeta mladih vezan je uz mandat Elana Savjeta mladih. Prestankom
mandata dlana Savjeta mladih, prestaje i mandat zamjenika dlana Savjeta mladih.
ilan Savjeta mladih koji zavrijeme fiajatjamandata navrSi 30 (trideset) godina nastavlja s radom u
Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

dlanak 12.
Gradsko vije6e Grada Zapreiitarazrijesit 6e dlana Savjeta mladih i prije isteka mandata;

- ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te

- na osobni zahtjev dlana Savjeta mladih.

dlanak 13.
Ako se broj dlanova Savjeta mladih spusti ispod dvije tre6ine podetnog broja, Gradsko vijede Grada
Zaprelila ie provesti postupak dodatnog izbora za onoliko dlanova Savjeta mladih koliko ih je
prestalo biti dlanom Savjeta mladih prije isteka mandata.
Na postupak dodatnog izboru odgovarajuie se primjenjuju odredbe glave II. ove Odluke koje se
odnose naizbor dlanova Savjeta mladih.
Mandat dlanova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izboratraje do isteka mandata dlanova
Savjeta mladih izabranihu redovitom postupku biranja dlanova Savjeta mladih.

dlanak 14.
Gradsko vijeie Grada Zaprelicaraspustit ie Savjet mladih ako Savjet mladih ne odrZi sjednicu dulje
od 6 (Sest) mjeseci.

tv. Konstituiranje, djelokrug inadin rada Savjeta mladih

Savjet mladih mora se konstituirati u roku 
"o 

roillrX"foT;a objave rentttataizhora.
Prvn sjednicu Savjeta mladih sazivapredsjednik Gradskog vijeia.
Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.
Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju i raz{e5uju dlanovi Savjeta mladih i to veiinom
glasova svih dlanova.
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Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na sluZbenoj web stranici Grada Zapreilida.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana progla5enja sluZbenih rczultata izbora za dlanove
Savjeta mladih ne izaberc predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijede Grada Zaprelilaobjavit de
novi javni poziv zaizbor dlanova i zamjenika dlanova Savjeta mladih.

dhnak 16.
U okviru svog djelokruga, Savjet mladih;

raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitaqjima znadajnim za rud Savjeta mladih, te o
pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeia Grada Zaprelilakoji su od interesa zamlade,

u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeia Grada Zapreiila inicira u Gradskom vijedu
dono5enje odluka od znataja za mlade, dono5enje programa i drugih akata od zrratenja za
unaprjedivanje poloZaja mladih na Grada Zapreiila, raspravu o pojedinim pitanjima od
mai,enja za unapg'edivanje poloLajamladih na podrudju Grada Zapreiii,a,te nadin {e5avanja
navedenih pitanja,

putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vije6a Grada Zaprelila prilikom
dono5enja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog znadenja za unaprjedivanje
poloLaja mladih davanjem miSljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
zamlade,

sudjeluje t izradi, provedbi i praienju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana
oditovanja i prijedloge nadleZnim tijelima o potrebama i problemima mladih, & po potrebi
predlaLe i dono5enje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljSanje poloZaja mladih,

potide informiranje mladih o svim pitanjima znadajnim za unaprjedivanje poloilaja mladih,
medusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava
s organizacijama civilnoga druSwa i odgovarajudim tijelima drugih zemalja,

predlaL,e i daje na odobravanje Gradskog vijeia Grada Zapreii(a Program rada popraien
financijskim planom radi ostvarivanja programaruda Savjeta mladih

po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Zaprelilana sjednice Savjeta mladih,

potide ramoj flnancijskog okvira provedbe politike za mlade i podr5ke razvoju organizaclja
mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natjelaja i odredivanja kriterija
fi nanciranj a organizaclja mladih i za mlade,

obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa zamlade.

dtanak 17.
Savjet odr1ava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i de56e.
sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dtfian je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 dlanova Savjeta mladih.

dlanak 18.
Savjet mladih donosi poslovnik o radu kojim pobllLe uretluje nadin rada Savjeta mladih.
Poslovnik o radu Savjet mladih donosi veiinom glasova svih dlanova Savjeta mladih.
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dhnak 19.
SavjetmladihmoZepravovaljano odludivati ako je na sjednicinazoEnavetina dlanova Savjetamladih.
Savjet mladih donosi odluke veiinom glasova nazodnih dlanova, ako ovom Odlukom i Zakonom o
savjetima mladih nije drukdije odredeno.
Ako je dlan Savjeta mladih sprijeden sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenj$e ga njegov
zamjenlkkoji pritom ima sva prava i obveze dlana Savjeta mladih.

Chnak 20.
dlan Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresftan za
dono5enje odluke o nekom pitanju moZe sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je iruzet od,
odludivanja.
Smatra se da je dlan Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za dono5enje odluka o nekom
pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u
kojoj on ima udio u vlasni5tvu ili je dlan Savjeta mladih ujedno i dlan pravne osobe ili njezinih tijela
upravljanja.

dlanak 21.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih, koji;
- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

- predstavlja Savjet mladih prema Gradu Zapreiicl i prema treiima,
- obavlja druge poslove sukladno odredbama ove Odluke, Poslormika o radu Savjeta mladih i zakona.
U sludaju njegove opravdane sprijedenosti ili odsutnosti, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika
Savjeta mladih.

tlanak22.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje duZnosti sukladno zakonu,op6im aktima Grada Zapre-
5i6a te Poslovniku o radu, Savjet mladih moZe natpolovidnom ve6inom glasova svih dlanova pokrenuti
postupak njegovog razrje5enja s frrnkcije predsjednika Savjeta mladih i izboranovog predsjednika.
Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izboru novog predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vije6e
Grada Zaprelita, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, moZe u pisanom obliku uputiti Savjetu
mladih inicijatiw za pokretanje postupka izboranovog predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje duZnosti sukladno zakonu, op6im aktima
Grada Zapreiila te Poslovniku o radu, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje l/3 Elarrcva Savjeta
mladih moZe pokrenuti postupakzanjegovo razrje5enje s funkclje zamjenika predsjednika Savjeta
mladih i izbor novog zur4enlkapredsjednika Savjeta mladih.

dhnak 23.
Savjet mladih mol,e, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i powemene radne
skupine za uLa podrudja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne
skupine mladih ili srodne vrste problema mladih, a u radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bezprava
glasa, i strudnjaci iz pojedinih podrudja vezanlhzamlade i rad s mladima.

e I,ernak24.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu, vedinom glasova
svih dlanova.
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Program rada Savjeta mladih mora sadrzavati sljede6e aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i pra6enju provedbe lokalnog programa djelovanja zamlade,
- konzultiranje s organizacijana mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnju s Gradom Zaprelilemu politici zamlade,
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Program radamoLe sadrLavati i ostale aktivnosti vaLne zarad Savjeta mladih i pobolj5anje poloZaja
mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.
Program rada se podnosi na odobravanje Gradskom vije6u Grada Zapreiita,najkasnije do 30. rujna
tekuie godine, za sljededu kalendarsku godinu.
Ako se Programom radazaprovedbuplaniranih aktivnosti Savjetamladihpredvidapotrebaosiguranja
financijskih sredstava, Program rada mora sadrZavati i financijski plan, a sredstva se na temelju
flnancijskog plana osiguravaju u Proradunu Grada Zapreirca.

dhnak 25.
Savjet mladih podnosi godi5nje izvje56e o svom radu Gradskom vijeiu Grada Zapreiitado 3 1. oZujka
tekuie godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanle gradonadelniku Grada Zapresitakoji ga
objavljuje na sluZbenoj web stranici Grada ZapreSica.

V. Suradnja

dlanak 26.
Savjeti mladih moZe suradivati medusobno i rawljati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja
mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odrrosro podrudne lregionahl;
samouprave drugih zemalja, te medunarodnim organizacijana.

Vl. Sredstva za rad

tlanak27.
ilanovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu 

-a-svoj 
rad,, aliimaju pravo na naknadu troskova

prijevoza za dolazakna sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih tro5kova neposredno vezanih za
rad u Savjetu mladih.
GradZapre5i6 osigurava financijska sredstva zaradi program rada Savjeta mladih kao i prostor za
o drLav anj e sj ednica Savj eta mladih.
Financijska sredstva zarad i Program rada Savjeta mladih osiguravaju se u Proradunu Grada
Zapreiica na temelju odobrenog Programa Savjeta mladih.
Strudne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja SluZba Grada.

vll. odnos savjeta Mladih, Gradskog vijeda i Gradonadernika

dtanak 28.
Gradsko vijede Grada Zaprelila dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice,
te zapisnike s odrZanih sjednica te je obavezno i na drugi prikladan nadin informira Savjet mladih o
svim svojim aktivnostima.
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Predsjednik Gradskog vijeda Grada Zaprelica po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, odraava
zajednidki sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge dlanove gradskog vijeia
i drugih tijela Grada Zapreiita, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o
njihovoj suradnji.
Inicijativu zazajednilki sastanak moZe pokrenuti i Savjet mladih, a na sastanak mogu biti pozvani i
strudnjaci iz pojedinih podrudja vezanih zamlade i rad s mladima.

dlanak 29.
Savjet mladih suraduje s Gradonadelnikom Grada Zaprelila redovitim medusobnim informiranjem,
savjetovanjem te na druge nadine.
Gradonadelnik Grada Zapresilapo potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, odrlavazajednllkisastanak
sa Savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa zamlade, te o suradnji
gradonadelnika i Savjeta mladih.
Gradonadelnik Grada Zapreiila svakih 6 (Sest) mjeseci pisanim putem obavje5tava Savjet mladih o

svojim aktivnostima koje su od vaZnosti ili interesazamlade.

Vlll. Prijelazne izavr5ne odredbe

dlanak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaZiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zapreiita
(SluZbene novine Grada Zaprelica br. I I 07).

dhnak 31.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja, a objaviti 6e se u SluZbenim novinama GradaZaprelita.
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Zapre1it,, 03.07 .201 4.

Predsjednik Gradskog vijeda
rnr. sc. Drago Bago
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