REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinsko vijeće

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07 ) i članka 28.
Statuta Općine Mala Subotica ( « Službeni glasnik Međimurske županije « br.10/09 ),
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 13. sjednici održanoj
dana 16.srpnja 2010.godine donosi :
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Mala Subotica
( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mala Subotica.
Članak 2.
Broj članova
Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i njegovog
zamjenika.
Članak 3.
Način izbora članova
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se
bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organizacija
mladih. Članovi Savjeta mladih mogu biti mladi u dobi od petnaest (15) do dvadeset
devet (29) godina života, s prebivalištem na području Općine Mala Subotica.
Prijedlog kandidata u pisanom obliku podnosi se Jedinstveni upravnom
odjelu Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na
oglasnoj ploči i web stranici Općine Mala Subotica.
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.
Prijedlozi se šalju ili dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Općine
Mala Subotica, sa naznakom «Javni poziv za kandidaturu u Savjetu mladih».

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje
Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća i objavljuje ga na oglasnoj ploči i web
stranici Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu
prijedloga.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih 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 kandidata za najviše 5 kandidata. U Savjet mladih
izabrano je 5 kandidata s najviše dobivenih glasova. U slučaju da dva ili više kandidata
za petog 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.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine. Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica može razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata sukladno čl.9
Zakonu o savjetima mladih (NN 23/07).
Članak 4.
Djelokrug i način rada
Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, ali i o
pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade; predlaže
Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata; predlaže raspravu i način
rješavanja pojedinih pitanja, a sve od značaja za unapređenje položaja mladih na
području Općine Mala Subotica; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa
djelovanja , predlaže mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu; izrađuje izvješća
nadležnim tijelima o problemima mladih; skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje položaja mladih; potiče suradnju Savjeta mladih općina,
gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja; predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih; po potrebi poziva predstavnike Općine na
sjednice Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika
Savjeta mladih predsjedava Općinski načelnik. Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih između sebe, sukladno Poslovniku o radu
Savjeta mladih Općine Mala Subotica. Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna
većina članova Savjeta mladih. Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih donosi se
Poslovnik o radu Savjeta mladih većinom glasova članova Savjeta mladih kojim se
uređuje način rada Savjeta mladih, te način i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan Savjeta mladih za svaku
kalendarsku godinu najkasnije do 15. listopada tekuće godine za slijedeću kalendarsku
godinu, uz odobrenje Općinskog vijeća.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću
najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Svi akti koje donosi Savjet mladih na svojim sjednicama kao i zapisnik sa
sjednice, dostavljaju se Općinskom vijeću najkasnije u roku od 15 dana od dana
održavanja sjednice.

Članak 5.
Sredstva za rad
Uvjete potrebne za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručna i
administrativna pomoć i sl.) osigurava Općina Mala Subotica. Financijska sredstva
osiguravaju se u proračunu Općine Mala Subotica, na temelju odobrenog programa rada i
financijskog plana Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih rade volonterski i ne primaju naknadu za svoj rad.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Međimurske županije».
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