REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:023-05/19-01/02
URBROJ:2109/16-03-19-1
Pleškovec, 28. ožujka 2019.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i
članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“,
broj 15/18.) Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 11. sjednici održanoj 28. ožujka
2019. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu (u
daljnjem tekstu: Savjet mladih), njihov djelokrug, postupak izbora članova i njihovih
zamjenika kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i
interesa mladih.
Općinsko vijeće osniva Savjet mladih te bira njihove članove i zamjenike članova.
Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Sveti
Juraj na Bregu koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Svijetu mladih imaju od
navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci,a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i na ženski spol.

II.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 5.
Savjet mladih osniva se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih koju donosi Općinsko vijeće.
Odluka o osnivanju mora sadržavati sljedeće odredbe:
- odredbu o broju članova Savjeta mladih
- odredbu o načinu izbora članova Savjeta mladih
- odredbu o rokovima provedbe izbora za članove i njihove zamjenike
- odredbu o radnom tijelu Općinskog vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i
izrađuje listu valjanih kandidatura
- odredbu o načinu utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća u postupku
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima
- odredbu o načinu financiranja rada i programa Savjeta mladih kao i osiguranje
prostornih i drugih uvjeta neophodnih za rad Savjeta mladih te
- odredbu o pravu na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih.
III.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 6.
Savjet mladih ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
IV.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 7.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika Javnim
pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi,
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
neformalne skupine mladih.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika u pisanom obliku podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu u roku od 15 dana od dana objave Javnog
poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu.
Prijedlog mora sadržavati: ime/naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime, datum i godina
rođenja, prebivalište kandidata te obrazloženje prijedloga (detaljno navesti razloge zbog čega
bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih, da li je aktivno sudjelovao u radu udruge i
drugih organizacija, kojim se vrstama problema mladih bavio, da li se isticao svojim radom te
njegov daljnji interes za pomoć mladima).
Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji
kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Prijedlozi se šalju ili dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Sveti Juraj na Bregu,
Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, sa naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjetu mladih“.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijedloga, sastavlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće i popis dostavlja se Općinsko vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu te objavljuje na
oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih i njihove zamjenike tajnim glasovanjem na prvoj
redovnoj sjednici Općinskog vijeća nakon objave liste kandidata. Tajno glasovanje provodi se
glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću se prezimena i imena kandidata navode abecednim redom, a glasuje se
na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena za 5 kandidata.
U Savjet mladih izabrano je 5 kandidata s najviše dobivenih glasova. U slučaju da dva ili više
kandidata za člana Savjeta mladih ima jednak broj glasova, izbor među tim kandidatima se
ponavlja na istoj sjednici. U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog
vijeća pomaže Odbor za izbor i imenovanje.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat
zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih. Općinsko
vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu može razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata
sukladno čl.12.st. 3.Zakonu o savjetima mladih.
V.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 8.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.
Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka
mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% održanih sjednica Savjeta mladih u godini
dana kao i na osobni zahtjev.
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja sa radom
do isteka mandata na koji je izabran.
VI.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
Članak 9.

Savjet mladih:
1. raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu koja su od interesa za mlade,

3. u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu inicira na
Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i
drugih akata od značenja za unapređenje položaja mladih na području Općine Sveti
Juraj na Bregu kao raspravu o pojedinim pitanjima za unapređenje položaja mladih u
Općini
4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na
Bregu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju lokalnih programa za mlade, daje pisana
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih,
6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja
mladih
7. predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine sveti juraj na Bregu program
rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
8. po potrebi poziva predstavnike Općine Sveti Juraj na Bregu na svoje sjednice
9. 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
10. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
VII.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i
češće.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 članova
Savjeta mladih.
Članak 11.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, i to većinom glasova svih članova Savjeta mladih,
kojim se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Savjeta mladih.
Članak 12.
Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih, saziva i vodi sjednice Savjeta
mladih, predstavlja Savjet mladih prema Općini Sveti Juraj na Bregu i prema trećima te
obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Poslovniku o radu Savjeta mladih.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 13.
Savjet mladih može u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene
radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za
pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa stručnjaci iz pojedinih područja
vezanih za mlade i rad s mladima.
Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu, većinom
glasova svih članova Savjeta mladih najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću
kalendarsku godinu, uz odobrenje Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću najkasnije do 30.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
VIII. SURADNJA SAVJETA MALDIH
Članak 15.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih može surađivati međusobno i razvijati suradnju sa
organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih drugih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim
organizacijama.
IX.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 16.
Općina Sveti Juraj na Bregu osigurava sve potrebne uvijete za rad Savjeta mladih (financijska
sredstva, prostor i slično). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Sveti Juraj
na Bregu, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice
Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u
skladu s ovom Odlukom.
X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine
Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/10.).

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Anđelko Kovačić

