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Poštovana, 

 
na temelju članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gline ("Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 22/09. – dalje: Poslovnik) podnosim 
Gradskom vijeću Grada Gline na razmatranje i usvajanje tekst (prijedlog) gore 
navedenog akta. 

 
Ovlast predstavničkog tijela za donošenje ove Odluke sadržana je u 

odredbama članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 
41/14.). 

 
Uvodno usmeno obrazloženje na sjednici Gradskog vijeća iznijet će 

gradonačelnik Grada Gline i zamjenik gradonačelnika Igor Karaturović (članak 

25.stavak 2. Poslovnika). 
 

S poštovanjem! 
 

GRAD  GLINA 

GRADONAČELNIK 

 

Milan Bakšić 
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Glina, 21.10.2014. godine  

 

 

 

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine                       

broj 41/14. – dalje: Zakon) Gradsko vijeće Grada Gline na 6.sjednici održanoj dana 

21.listopada 2014.godine donijelo je 

 ODLUKU 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline 

 

1.  Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Grada Gline,  uređuje djelokrug njegovog 

rada, postupak izbora članova i zamjenika članova  te druga pitanja od značaja za rad Savjeta 

mladih Grada Gline (u daljnjem tekstu: Savjet). 

Ovom odlukom ujedno se određuje  broj članova Savjeta mladih, način izbora članova 

Savjeta, rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta, radno tijelo 

Gradskog vijeća koje provjerava valjanost kandidature i izrađuje listu valjanih kandidatura, 

načinu utjecaja Savjeta na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od 

neposrednog interesa za mlade i u svezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta 

te osiguranja prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta, pravo na naknadu troškova prijevoza 

za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.  

Članak 2. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese 

mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od 

interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i 

savjetovanje mladih Grada Gline. 

 



Članak 3. 

U smislu odredbi ove odluke mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na 

području Grada Gline koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od 

navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti 

birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

     2. Broj i sastav članova Savjeta mladih 

Članak 4. 

Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika. 

Gradsko vijeće Grada Gline pokreće postupak biranja članova Savjeta i njihovih 

zamjenika odnošenjem odluke o objavi javnog poziva. 

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike 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, studentski zborovi, organizacijskih 

oblici mladih pri političkim strankama, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici 

Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje dvadeset (20) mladih). 

Ovlašteni predlagatelji kandidata iz stavka 3. ovoga članka dužni su prilikom isticanja 

kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenike za svakog kandidata za člana Savjeta. 

Članak 5. 

Postupak izbora  započinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura. 

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora 

sadržavati: opis postupka izbora sukladno Zakonu, uvjete za isticanje kandidature sukladno 

Zakonu, rokove za prijavu, rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, rok izbora 

članova i zamjenika članova Savjeta. 

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stanicama Grada Gline najmanje tri (3) mjeseca 

prije isteka mandata članova Savjeta. 

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je petnaest (15) dana od dana objave javnog 

poziva na mrežnim stranicama Grada Gline. 

Članak 6. 

Pisane i obrazložene  kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno 

objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Povjerenstvu za 

izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Gline putem nadležnog upravnog tijela Grada 

Gline (Stručna služba Grada Gline). 



 Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, osobni identifikacijski broj 

kandidata, ime roditelja, adresa prebivališta ili boravišta, dan, mjesec, godina i mjesto 

rođenja, naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, 

student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije, 

nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih 

(ostala populacija mladih) te obrazloženje prijedloga u kojem su izneseni razlozi zbog kojih bi 

kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta. 

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o 

neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje dvadeset (20) mladih uz navođenje 

svog osobnog identifikacijskog broja i dana, mjeseca i godine rođenja. 

Uz prijedlog ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu 

kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta, odnosno 

njegovog zamjenika. 

Članak 7. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Gline (u daljnjem        

tekstu: Povjerenstvo) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 

petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih 

uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. 

Povjerenstvo izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidata dostavlja 

Gradskom vijeću Grada Gline te ga objavljuje na mrežnoj stranici Grada Gline. 

Članak 8. 

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja 

izvješće o provjeri formalnih uvjeta. Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta 

Povjerenstvo postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta. 

Članovi Gradskog vijeća s popisa kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta 

tajnim glasovanjem biraju članove i zamjenike članova Savjeta. 

Članak 9. 

Popis važećih  kandidatura utvrđuje se na način da se na glasačkom listiću kandidati  

navode po abecednom redu svojih prezimena. 

Lista sadrži: 

- naznaku predlagatelja, 

- ime i prezime kandidata i zamjenika, 

- datum i godina rođenja. 



Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko 

se bira članova Savjeta. 

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem 

glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između 

onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje 

se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta. 

Rezultati izbora za članove  i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnoj 

stranici Grada Gline u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata.  

3. Konstituiranje Savjeta 

Članak 10. 

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od petnaest (15) dana 

od dana objave rezultata izbora koji predsjedava sjednici do izbora predsjednika Savjeta.  

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta biraju se i razrješavaju na prijedlog 1/3 

članova Savjeta i većinom glasova svih članova Savjeta. 

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta. 

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se mrežnoj  stranici Grada Gline. 

Ako Savjet u roku od trideset (30) dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora 

za članove Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće objavit će novi Javni 

poziv. 

4. Mandat članova Savjeta 

Članak 11. 

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine računajući 

od dana konstituiranja Savjeta, s tim da nakon isteka mandata mogu ponovno biti izabrani za 

člana. 

Gradsko vijeće Grada Gline će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata: 

- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godinu dana, 

- na osobni zahtjev. 

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom 

u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran, 

Ako se broj članova Savjeta smanji ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće 

će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti 

članom Savjeta prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta. 



Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata 

članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta. 

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest 

mjeseci. 

5. Djelokrug Savjeta 

Članak 12. 

U okviru svoga djelokruga Savjet: 

– raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz 

djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, 

– u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća  inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od 

značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja 

mladih na području Grada Gline, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 

unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Gline, te način rješavanja pojedinih 

pitanja, 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 

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

području Grada Gline, 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 

predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja 

mladih, 

– 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, 

– predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim 

planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta, 

– po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Gline na sjednice Savjeta, 

– 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, 

-  obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

 



6. Način rada Savjeta 

Članak 13. 

Savjet  predstavlja predsjednik Savjeta, saziva i vodi sjednice Savjeta. Zamjenik 

predsjednika zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u 

obavljanju dužnosti. 

Savjet  radi na sjednicama  i održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri 

mjeseca, a po potrebi i češće. 

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog 

najmanje 1/3 članova. 

Članak 14. 

Savjet donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i 

njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta i članova radnih tijela. 

Poslovnik o svom radu Savjet donosi većinom glasova svih članova Savjeta. 

Članak 15. 

Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

Savjeta. 

Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za 

donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od 

odlučivanja. 

Smatra se da je član Savjeta  neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o 

nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna 

osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta  ujedno i član pravne osobe ili 

njezinih tijela upravljanja. 

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov 

zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta. 

Članak 16. 

Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti 

zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta.  

Ako predsjednik Savjeta  ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima 

Grada Gline te poslovniku o radu, Savjet  može natpolovičnom većinom glasova svih članova 

pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta  i izbora novog 

predsjednika. 



Ako Savjet  ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće, 

sukladno poslovniku o radu Savjeta, može u pisanom obliku uputiti Savjetu inicijativu za 

pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta. 

Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim 

aktima Grada Gline te poslovniku o radu Savjeta, predsjednik Savjeta  ili najmanje 1/3 

članova Savjeta može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika 

predsjednika Savjeta  i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta. 

Članak 17. 

Savjet prema potrebi osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu 

Programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema 

mladih. 

U radna tijela, osim članova Savjeta, mogu se birati bez prava glasa i stručnjaci iz 

pojedenih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koja mogu svojim stručnim znanjem 

utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje. 

7.  Program rada Savjeta 

Članak 18. 

Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova 

Savjeta. 

Članak 19. 

Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta 

u skladu s njegovim djelovanjem rada i to: 

– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 

– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 

– suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za 

mlade, 

– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Program rada Savjeta  može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta  i 

poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i lokalnu 

zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja 

mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire. 

Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena 

financijskih sredstava, ta se sredstva prema mogućnostima,  na temelju financijskog plana, 

osiguravaju u Proračunu Grada Gline. 



Program rada Savjet podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Gline najkasnije 

do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Gline do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku. Izvješće 

se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Gline. 

8. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta 

Članak 20. 

Sredstva za rad  Savjeta, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava 

Grad. Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno svojim mogućnostima osiguravaju se u 

Proračunu Grada Gline.  

Članovi Savjeta  nemaju pravo na naknadu za svoj rad.  

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice 

Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih uz rad u Savjetu, a odnose se na 

troškove organiziranja tribina i predavanja u Gradu Glini, kao i druge troškove vezane za 

sudjelovanje na seminarima i drugim vrstama predavanja i okupljanja mladih, a vezano za 

primjenu Zakona.   

Članak 21. 

Grad Glina osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa 

za mlade, o članovima Savjeta, njihovim zamjenicima i radu Savjeta na svojoj mrežnoj 

stranici. 

9. Odnos Savjeta, Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

Članak 22. 

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike 

s održanih sjednica u istom roku kao i članovima Gradskog vijeća te na drugi način informira 

Savjet o svim svojim aktivnostima. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gline po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, 

održava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog 

vijeća i drugih tijela Grada, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te 

o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada sa Savjetom.   

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta  može 

pokrenuti i Savjet.  

Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta  mogu biti pozvani i 

stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima. 

 



Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta 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 surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, 

savjetovanjem te na druge načine. 

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak 

sa Savjetom, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji, 

gradonačelnika i Savjeta.  

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet  o svojim 

aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade. 

10. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 23. 

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja 

prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 

Žalba se podnosi Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog 

vijeća u roku četrdesetosam (48) sati od dana odbijanja povrede prava na podnošenje 

prijedloga. O podnesenoj žalbi Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

dužno je odlučiti u roku od četrdesetosam (48) sati od dana podnošenja žalbe. 

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost provjerava formalnu 

ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i njegova odluka je 

konačna.   

Članak 24. 

Javni poziv za isticanje kandidatura za prvi Savjet mladih Grada Gline objavit će 

predstavničko tijelo u roku od petnaest (15) dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 

Članak 25. 

Nadležno upravno tijelo Grada Gline uskladit će propise Grada Gline o uredskom 

poslovanju u skladu sa odredbama ove odluke u roku od petnaest (15) dana od njenog 

stupanja na snagu. 

Stručnu i administrativnu pomoć u radu Savjetu pruža upravno tijelo Grada Gline 

nadležno za poslove Gradskog vijeća Grada Gline. 

 

 

 



Članak 26. 

Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku“. 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
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Sanja Štingl-Vlašić, dr.med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje  

 

 

PRAVNA OSNOVA 
 

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14. – dalje: ZM) propisuje 

osnivanje, uvjete za izbor, postupak izbora i djelokrug savjeta mladih kao savjetodavnih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbom članka 6. stavka 2. Zakona o 

savjetima mladih propisana je nadležnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave 

za donošenje ove Odluke. 

 

 

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ODLUKA DONOSI I PITANJA   

 KOJA SE ODREĐUJU OVOM ODLUKOM 
 

Prema članku 28.stavku 3. ZM-a jedinice lokalne samouprave dužne su osnovati 

savjete mladih u roku od 90 dana od usklađivanja statuta i drugih općih akata sa ZM-om čime 

je uspostavljen rok u kojem je potrebno izvršiti potpuno usklađenje sa zakonskim propisom. 

Zakon o savjetima mladih stupio je na snagu dana 8.travnja 2014.godine. 
 

Danom stupanja na snagu ZM-a prestale su važiti odredbe prijašnjeg Zakona o 

savjetima mladih (Narodne novine broj: 23/07.), a tamo gdje su osnovani, savjeti mladih 

nastavljaju s radom do isteka svojih mandata. 

 

Prema ZM-u potanko je definirana funkcija savjeta mladih – koji se osnivaju kao 

savjetodavna tijela i koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i 

područnoj razini koja ih osniva.  

Članove i zamjenike članova savjeta biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave sukladno novom zakonu.  

Prijedlogom odluke precizirano je sve što je predmet odluke. 
 

U skladu sa ZM-om, u prijedlogu Odluke definirana je dobna granica osoba koje su 

kandidati za članstvo u Savjetu mladih te ona sada iznosi od navršenih petnaest do trideset 

godina života (ranije petnaest do dvadesetdevete godine života), zatim, definirano je da 

članovi Savjeta  imaju svoje zamjenike, propisan je način pokretanja postupka izbora članova 

Savjeta, posebno u dijelu koji se odnosi na objavu javnog poziva za isticanje kandidatura za 

članove Savjeta i njihovih zamjenika, određeno je tko može istaknuti kandidaturu te što sve 

prijedlog mora sadržavati. 
 

Prijedlogom odluke određena je nadležnost Povjerenstva za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća prilikom provjere formalnih uvjeta kandidata, kao i obvezu izrade izvješća o 

provjeri i popis važećih kandidata nakon kojeg postupka se sve dostavlja Gradskom vijeću 

koje bira članove i zamjenike članova Savjeta i to tajnim glasovanjem. 
 

Prijedlogom odluke se konstatira razdoblje na koje se biraju članovi Savjeta i njihovi 

zamjenici (tri godine) računajući od dana konstituiranja savjeta, pri čemu se navode razlozi 

radi kojih član  Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata, kao i kada se može 

raspustiti cijeli savjet.       U prijedlogu odluke naveden je djelokrug rada, određen je rok do 

kojeg Savjet podnosi svoje izviješće o radu Gradskom vijeću a potom na znanje 



Gradonačelniku koji putem nadležnih službi osigurava objavu na mrežnim stranicama Grada, 

sve u skladu sa zakonskim pravilima. 

Treba naglasiti potrebu redovitog održavanja sjednica savjeta mladih. 

Isto tako prijedlogom odluke određene su obveze zamjenika člana Savjeta kao i obveze 

podnošenja programa rada i financijskog plana Savjeta najkasnije do 30. rujna tekuće godine 

za sljedeću godinu, dok se izvješće mora objaviti na mrežnim stranicama Grada. 

Jasno je naglašeno da članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad, već samo 

naknadu troškova prijevoza. 

Prijedlogom odluke definiran je odnos Savjeta i Gradskog vijeća te Gradonačelnika kroz 

redovite sastanke predsjednika Gradskog vijeća s članovima Savjeta, ali i obvezama drugih 

članova vijeća da sudjeluju prema potrebi, na zajedničkim sastancima. Obveza zajedničkog 

sastanka i to barem jednog u tri mjeseca, odnosno prema potrebi, iskazana je i u odnosu 

Savjeta i Gradonačelnika.  
  
  

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 
 Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu Grada 

Gline za 2014.godinu. 

   

 OSTALO 

Prema stajalištu ministarstva nadležnog za mlade savjeti mladih kao savjetodavna 

tijela nemaju pravnu osobnost i ne mogu biti nositelji projekta koje prijavljuju udruga ili 

druga organizacija civilnog društva te jedinice lokalne samouprave, ali mogu biti njihovi 

sudionici. 

 
 

 

 

 

 

 

 


