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           REPUBLIKA  HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
              GRAD PREGRADA 
         G R A D S K O  V I J E Ć E 
 
Klasa: 022-05/12-01/40 
Urbroj: 2214/01-01-12-1 
Pregrada, 11. lipnja 2012. 
 
 
 

Temeljem članka 5. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 23/07) i 
članka 32. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 
14/09), Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 21. sjednici održanoj dana 11. lipnja 
2012. godine donijelo je sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju Gradskog  savjeta mladih Grada Pregrade 

 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom osniva se Savjet mladih Grada Pregrade (u daljnjem tekstu: 
savjet mladih). Istom se uređuje: 

– broj članova/članica (u daljnjem tekstu: članova) savjeta mladih i način njihova 
izbora, 

– način utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih 
akata od neposrednog interesa za mlade i u svezi s mladima, 

– način financiranja rada i programa savjeta mladih te osiguravanje prostornih i 
drugih uvjeta za rad savjeta mladih te 

– ostala pitanja od značenja za rad savjeta mladih. 
 
 

Članak 2. 
 

Savjet  mladih  je savjetodavno  tijelo  Gradskog  vijeća  kojemu  je  cilj aktivno 
uključivanje mladih u javni život Grada Pregrade. 

Mladi, u smislu ove odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Pregrade, 
u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. 

Savjet  mladih  ima  sedam  (7)  članova  uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika.   
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Članak 3. 
 

Postupak  izbora  članova  Savjeta  mladih  pokreće  Gradsko  vijeće  putem 
 odbora  za izbor i imenovanja, javnim pozivom u dnevnim novinama i na web stranici 
Grada Pregrade www.pregrada.hr. 

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih objavljuje se najkasnije mjesec dana 
prije isteka mandata postojećeg saziva Savjeta mladih. 

Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih je trideset dana (30) 
od dana objave poziva. 

U javnom pozivu odbor za izbor navodi uvjete koje moraju ispunjavati predlagatelji 
i kandidati za članove Savjeta u skladu s odredbama ove odluke. 
 
 

Članak 4. 
 

Kandidate za članove Savjeta mladih mogu predložiti udruge mladih i udruge koje 
se bave mladima, učenička  vijeća,  studentski zborovi  te  drugi  registrirani oblici 
organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pregrade. 

Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva (2) kandidata. 
Ako predlaže više od jednog kandidata ovlašteni predlagatelj mora, kada je to 

moguće, voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola. 
 
 

Članak 5. 
 
Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih: 

- mora biti u pisanom obliku i obrazložen,  
- uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o 

izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.)  te osnovnih podataka o predlagatelju  
- uz prijavu treba priložiti potpisanu izjavu kandidata o prihvatu prijedloga za izbor 

člana Savjeta 
Prijedlog se podnosi na propisanoj prijavnici koja se može preuzeti na web stranici 

Grada Pregrade ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada. 
  
 

Članak 6. 
 

Članove Savjeta mladih odlukom bira i razrješuje Gradsko vijeće. 
U Savjet mladih biraju se mladi na prijedlog odbora za izbor i imenovanja tako da 

se, u pravilu, osigurava  ravnomjerna zastupljenost školske populacije mladih, studentske 
populacije  mladih i zastupljenost mladih iz reda  onih  koji se profesionalno  ili volonterski 
bave radom iz pojedinih područja od interesa za mlade i skrbi za mlade. 

Odbor  za  izbor  i  imenovanja  neće  uzeti  u  razmatranje  prijedloge  koji  nisu 
pravovremeni, valjani ili su podneseni od strane neovlaštenog predlagatelja. 

Pri utvrđivanju prijedloga Odbor se može konzultirati s upravnim tijelom i 
tražiti mišljenje o predlagatelju i  kandidatima  koji  bi kvalitetno zastupali interese mladih. 

Utvrđeni prijedlog odluke o izboru savjeta mladih Odbor za izbor dostavlja 
Gradskom vijeću, prilažući osnovne  podatke  o  kandidatu  (ime  i  prezime,  prebivalište, 
 datum  rođenja, aktivnosti) i o nazivu i djelatnosti ovlaštenog predlagatelja. 
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Članak 7. 
 

Mandat   članova   Savjeta   mladih   traje   dvije   (2)   godine   računajući   od  
 dana konstituiranja savjeta mladih. 

Mandat člana Savjeta mladih prije isteka mandata prestaje automatski: 
- danom kada navrši trideset godina života, 
- danom odjave prebivališta s područja Grada Pregrade, 
- smrću člana. 

 
Gradsko vijeće može razriješiti člana Savjeta mladih prije isteka mandata: 

- kada neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih (najmanje tri puta 
uzastopce), 

- na njegov osobni zahtjev, 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 

zatvora u trajanju  dužem od šest mjeseci.  
 
 

Članak 8. 
 

U  slučaju  razrješenja  člana  Savjeta  mladih,  na  sjednici  Gradskog  vijeća 
 obavlja  se izbor  novoga  člana  iz  reda  osoba  koje  se  nalaze  na  listi  kandidata 
članova Savjeta mladih, po prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 

Novome članu Savjeta mladih mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg 
je izabran.  
 Ako Savjet mladih trajno ostane bez minimalnog broja članova (kvorum) bez 
mogućnosti popune s liste kandidata Gradsko vijeće  raspušta Savjet mladih te donosi 
Odluku o pokretanju postupka za izbor novih članova u novom mandatu. 
 
 

Članak 9. 
 

Prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća. 
Sjednici Savjeta mladih do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava 
najstariji član.  

 
 

Članak 10. 
 

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih imenuju članovi toga tijela iz 

svojih redova. Odluka se donosi većinom glasova svih članova Savjeta. 
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika: 
- u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Savjeta mladih, 
- po njegovom ovlaštenju u pisanom obliku. 

  
 

Članak 11. 
 

U okviru svog djelokruga Savjet mladih: 
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, 
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- 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, 
- skrbi  o  informiranosti  mladih  o  svim  pitanjima  značajnim  za  unapređivanje 

položaja mladih, 
- 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, 

- savjet  mladih  može  organizirati  forume,  tribine  i  radionice  za  pojedine 
dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih, 

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.  
 
 

Članak 12. 
 

Gradsko vijeće raspravlja o odluci, programu ili drugom aktu od važnosti za 
unapređivanje  položaja  mladih čije donošenje  predloži  Savjet  mladih. Isto tako 
raspravlja o pitanjima važnim za unapređivanje položaja mladih o kojem joj raspravu 
predloži Savjet mladih. 

Kada  je  na  dnevnom  redu  sjednice  Gradskog  vijeća  rasprava,  odnosno 
 donošenje odluke,  programa  ili  drugoga  akta  iz  prethodne stavke,  na  sjednicu  se 
 poziva predsjednik ili zamjenik predsjednika Savjeta mladih. 
  
 

Članak 13. 
 

Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova, kojim 
se pobliže uređuje način rada savjeta mladih. 

Savjet  mladih  donosi  program  rada  za  svaku  kalendarsku  godinu  i  podnosi 
ga  na prihvaćanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. studenog tekuće godine za 
slijedeću kalendarsku godinu.   

Programom  rada  utvrđuju  se  programske  i  druge  aktivnosti, nositelji  pojedinih 
aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja. 

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta 
mladih.  
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Savjet mladih podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu najkasnije 
do kraja ožujka za prethodnu godinu.  
 
 

Članak 14. 
 

Financijska  sredstva  potrebna  za  provedbu  aktivnosti  predviđenih   programom 
 rada Savjeta mladih i za troškove u svezi s radom članova Savjeta mladih planiraju se 
financijskim planom  i  osiguravaju  proračunom  Grada  Pregrade na  temelju  odobrenog 
programa  rada  i financijskog plana. 

Članovi savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju   pravo   na  
naknadu putnih troškova vezanih za rad Savjeta mladih. 
  
 

Članak 15. 
 

Grad Pregrada osigurava prostor za rad i održavanje sjednica Savjeta mladih.  
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju stručne 

službe Gradskog vijeća.  
 
 

Članak 16. 
 

Ova odluka se objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i 
stupa na snagu osmog dana od objave.  
  
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK  
                                                                                                   GRADSKOGA  VIJEĆA 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                   STJEPAN HAJDINJAK  
 


