REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA

Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2113/01-04/2-14-4
Donja Stubica, 23.10.2014.
Na temelju članka 6. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i
članka 32. Statuta Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,
br.14/09 i12/13), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, na sjednici održanoj dana 23.10.2014.
godine, donijelo je
ODLUKU

o osnivanju Savjeta mladih Grada Donja Stubica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Donja Stubica (u daljnjem
tekstu; Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, djelokrug rada i način
utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog
interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja, način financiranja rada i programa Savjeta
mladih, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih te druga pitanja važna za rad
Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Grada Donja Stubica s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život Grada Donja Stubica.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica,
u dobi od 15 do 30 godina života.
II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Članak 4.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira i razrješuje Gradsko vijeće na temelju
pisanih i obrazloženih kandidatura.
Članak 5.
Kandidate za članove Savjeta mladih temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura
ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici
Hrvatskoj, pomladci političkih stranaka i neformalne organizacije mladih (ako je predlagatelj

kandidature neformalna organizacija mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih na
području Grada Donja Stubica).
Ovlašteni predlagatelji kandidature iz st. 2 ovog članka, dužni su prilikom isticanja
kandidatura za člana Savjeta predložiti i zamjenika svakog kandidata za člana Savjeta.
Članak 6.
Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće Gradsko vijeće
donošenjem odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura.
Javni poziv se objavljuje na web stranicama Grada Donja Stubica i u sredstvima javnog
priopćavanja.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih
- uvjete za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima mladih
- rokove za prijavu
- rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta
Javni poziv iz st.1. ovog članka objavljuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata
članova Savjeta.
Članak 7.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se
Komisiji za izbor i imenovanje (u daljnjem tekstu: Komisija) putem Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Donja Stubica i to u roku 15 dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlog iz st.1. ovog članka obavezno sadrži slijedeće podatke:
- naziv i sjedište predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
- podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresu
prebivališta ili boravišta, status – učenik, student, zaposlen),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno
sastavljen neće se razmatrati.
Članak 8.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura te u roku od 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih
kandidatura. Popis važećih kandidatura sadrži ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja i
naziv predlagatelja.
Izvješće i popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Gradskome vijeću te se objavljuju na
web stranicama Grada Donja Stubica i Radio Stubici.
Članak 9.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidata raspravlja o
izvješću provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću su imena i prezimena kandidata navedena abecednim redom, a
glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata, a najviše 5.
Za članove Savjeta izabrano je 5 kandidata s najvećim brojem glasova.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova, između onih
kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se
ponavlja dok se ne izaberu članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranicama
Grada Donja Stubica i Radio Stubici.
III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH
Članak 10.
Savjet mladih se mora konstituirati u roku 30 dana od dana objave rezultata izbora, a
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta
mladih predsjedava predsjednik Gradskog vijeća Grada Donja Stubica.
Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Savjeta mladih između sebe na
konstituirajućoj sjednici većinom glasova svih članova.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranicama Grada i Radio
Stubici.
IV. MANDAT ČLANOVA
Članak 11.
Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.
Mandat zamjenika članova Savjeta, vezan je uz mandat člana Savjeta.
Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano
izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana
Savjeta mladih.
Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s
radom u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.
V. DJELOKRUG RADA
Članak 12.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa
za mlade,
- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od
značenja za unapređivanje položaja mladih,
- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od
značenja za unapređenje položaja mladih na području grada te način
rješavanja navedenih pitanja,
- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja
mladih,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe gradskog programa djelovanja za
mlade,
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i
poboljšanje položaja mladih,
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u
Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim
tijelima drugih zemalja,

-

predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada
Savjeta mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

VI. NAČIN RADA
Članak 13.
Savjet mladih održava sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca.
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih.
Članak 14.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih saziva i vodi sjednice mladih, predstavlja Savjet mladih
prema Gradu Donja Stubica i prema trećima.
Zamjenik predsjednika Savjeta zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove
odsutnosti i spriječenosti u obavljanju dužnosti.
Članak 15.
Savjet mladih odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Savjeta mladih.
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje
odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu on osobno sudjeluje ili u
kojem sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.
Članak 16.
Savjet mladih donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta,
postupak izbora predsjednika.
Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 17.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.
Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Program rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade,
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u
politici prema mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih
Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću,
najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje Izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku. Izvješće se
objavljuje na web stranicama Grada.

Članak 18.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja upravni odjel
Grada Donja Stubica.
VII.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 19.
Savjet mladih može surađivati sa Savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne
samouprave u zemlji i inozemstvu, te međunarodnim organizacijama.
VIII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 20.
Grad Donja Stubica osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih,
kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za rad.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na
sjednice Savjeta mladih.

IX.

ODNOS SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA TE
GRADONAČELNIKA

Članak 21.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica dostavlja Savjetu mladih pozive i materijale za
svoje sjednice, te zapisnike sa svojih sjednica u istom roku kao i članovima Gradskog vijeća.
Članak 22.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća na
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća i drugih
tijela Grada Donja Stubica sa Savjetom mladih.
Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mladih može
pokrenuti i Savjet mladih.
Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti pozvani
i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.
Na prijedlog Savjeta mladih, Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i
to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da
je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje
dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom
sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz
njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.
Savjet mladih redovito surađuje s gradonačelnikom Grada Donja Stubica međusobnim
informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.
Gradonačelnik Grada Donja Stubica po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava
zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a na kojima raspravljaju o pitanjima od interesa za
mlade, te o suradnji gradonačelnika i Savjeta mladih.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim
aktivnostima koji su od interesa za mlade.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o
savjetima mladih.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Anđelko Glivar, dr. med.

