Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije br. 20/14.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br.
41/14.) i članka 41a. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 9/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 11. sjednici, održanoj 8. rujna 2014.
godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Zaboka (u daljnjem
tekstu: savjet mladih) kao savjetodavnog tijela Grada Zaboka koje promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih na području Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: grada).
Članak 2.
Mladi su, u smislu ove Odluke, osobe s prebivalištem ili boravištem na području
grada, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu mladih imaju od
navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.
Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne
samouprave te samo jednog savjeta mladih jedinice područne samouprave.
Članak 3.
Savjet mladih ima pet članova, koje se bira na razdoblje od tri godine.
II. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Članove savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Zaboka (u
daljnjem tekstu: gradsko vijeće) na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura.
Članak 5.
Gradsko vijeće pokreće postupak biranja članova savjeta mladih i njihovih zamjenika
objavom javnog poziva za isticanje kandidatura na mrežnim stranicama grada najmanje tri
mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih.
Rok za prijavu je dvadeset dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama.
Članak 6.
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike (u daljnjem tekstu:
kandidature) ističu 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 (skupina koja se sastoji od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na
području grada).
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature
dužna je prikupiti najmanje dvadeset potpisa mladih, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu
potpisnika.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove
savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana.
Članak 7.

Ovlašteni predlagatelji dostavljaju kandidature Odboru za izbor i imenovanje (u
daljnjem tekstu: odbor) na propisanim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke, sa
obveznom dokumentacijom navedenom u javnom pozivu.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.
Članak 8.
Nakon zaprimanja kandidatura odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata i u roku od petnaest dana od dana 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 stavka 1. ovog članka dostavljaju se gradskom vijeću i objavljuju na
mrežnim stranicama grada.
Članak 9.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem, u
skladu s odredbama poslovnika gradskog vijeća, bira članove i zamjenike članova savjeta.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima, a na glasačkom listiću kandidati se
navode prema abecednom redu prezimena.
Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena pojedinog kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše
pet kandidata.
Za članove savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5.
na rang listi dobivenih 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 svi članovi savjeta mladih.
III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH
Članak 10.
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od trideset dana od dana objave rezultata, a
savjet je konstituiran izborom predsjednika savjeta mladih.
Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta biraju i razrješuju članovi savjeta
mladih većinom glasova svih članova savjeta.
IV. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH
Članak 11.
U okviru svog djelokruga, savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih
i o pitanjima iz djelokruga gradskog vijeća koja 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 unapređivanje
položaja mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja
mladih te način rješavanja tih pitanja,
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu gradskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja
mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o 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 donošenja programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih,

- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih te suradnju i
razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih
zemalja,
- predlaže i daje na odobravanje gradskom vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada,
- po potrebi poziva predstavnike tijela grada na sjednice 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 određivanju
kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
- obavlja druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Članak 12.
Savjet mladih održava sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a sjednice saziva i
predsjedava im predsjednik savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina
članova savjeta mladih, ako zakonom nije drugačije određeno.
Ako je član savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici savjeta mladih, zamjenjuje
ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana savjeta mladih.
Članak 13.
Savjet mladih donosi, većinom glasova svih članova, program rada (s financijskim
planom ako se predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava) te ga podnosi na
odobravanje gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu gradskom vijeću do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga na znanje gradonačelniku, koji ga objavljuje
na mrežnim stranicama grada.
Članak 14.
Na prijedlog savjeta mladih gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade
najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva savjeta mladih, ako je zahtjev
podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice gradskog vijeća.
V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 15.
Sredstava za rad i program rada savjeta mladih osiguravaju se u proračunu grada.
Grad osigurava savjetu mladih prostor za sjednice te administrativnu pomoć u
njihovom radu.
Članak 16.
Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih ako se održavaju izvan
mjesta njihovog stanovanja, i to u visini cijene prijevozničke karte. Naknada se isplaćuje na
temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i priložene karte.
Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova neposredno
vezanih za rad u savjetu mladih, kad ih se upućuje na službeno putovanje u zemlji ili
inozemstvu u skladu s odredbama odluke gradskog vijeća kojom se uređuju naknade
članovima gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.

Gradsko vijeće putem odbora objavit će prvi javni poziv za isticanje kandidatura za
članove savjeta mladih u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
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Zabok, 8. rujna 2014.

DOSTAVITI:
1. Ured Grada, ovdje,
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,
Služba za zajedničke poslove,
Krapina, Magistratska 1,
3. Za objavu,
4. Za zbirku akata,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić,oec.

