Temeljem lanka 6. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14 – nadalje u tekstu Zakon) i lanka 32.
Statuta Opine Donja Motiina („Službeni glasnik Opine Donja Motiina“ 2/14), Opinsko vijee
Opine Donja Motiina na 15. sjednici održanoj 11.02.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Opine Donja Motiina
I.

Ope odredbe

lanak 1.
Ovom Odlukom ureuje se osnivanje Savjeta mladih Opine Donja Motiina (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih), broj lanova, nain izbora lanova, rokovima provedbe izbora za lanove, radnom
tijelu predstavnikog tijela jedinice lokalne, odnosno podrune (regionalne) samouprave koje
provjerava valjanost kandidatura i izrauje listu valjanih kandidatura, djelokrug i nain rada, nainu
utjecaja Savjeta mladih na rad predstavnikog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, nain financiranja programa rada Savjeta mladih i
osiguranja uvjeta za njegov rad, te druga pitanja od znaenja za rad Savjeta mladih.
lanak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Opinskog vijea Opine Donja Motiina i osniva se s ciljem
aktivnog ukljuivanja mladih u javni život Opine Donja Motiina.
lanak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na podruju Opine Donja Motiina, u dobi od
navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

II.

Sastav i izbor lanova Savjeta mladih

lanak 4.
Savjet mladih ima pet (5) lanova ukljuujui predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
lanak 5.
Opinsko vijee Opine Donja Motiina javnim pozivom koji se objavljuje na službenoj oglasnoj
ploi Opine Donja Motiina i web stranici Opine pokree postupak izbora lanova Savjeta mladih.
Javni poziv sadrži: opis postupka izbora sukladno Zakonu, uvjete za isticanje kandidatura propisane
Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima e biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata te izbor lanova i zamjenika lanova Savjeta mladih.
Kandidature za lanove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti: udruge mladih i za
mlade, uenika vijea, studentski zborovi, zadruge mladih te pomladci i sindikalnih strukovnih ili
stranakih organizacija te pomladci pravnih osoba vjerskih zajednica u Hrvatskoj i neformalne skupine
mladih s podruja opine Donja Motiina na nain predvien Zakonom.
lanak 6.
Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Donja Motiina ( u daljnjem
tekstu: Upravni odjel) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim oglasnim
ploama Opine Donja Motiina i web stranici Opine.

Prijedlog kandidata mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu roenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
Po zaprimanju prijedloga Upravni odjel iste upuuje u roku od osam (8) dana Povjerenstvu za
osnivanje Savjeta mladih Opine Donja Motiina ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje obavlja
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje
prijava, sastavlja izvješe o provjeri formalnih uvjeta te utvruje popis važeih kandidatura.

Pojedinane prijedloge koji nisu pravovremeni i valjani, ili su podneseni od strane subjekata izvan
kruga ovlaštenih predlagatelja iz lanka 5. ove Odluke, Povjerenstvo nee uzeti u obzir pri
sainjavanju prijedloga liste.
Utvrenu listu prijedloga Povjerenstvo upuuje Opinskom vijeu na izglasavanje.
Opinsko vijee je dužno u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga liste kandidata izabrati
lanove Savjeta mladih.
lanak 7.
Vijenici Opine Donja Motiina biraju lanove Savjeta mladih glasovanjem na nain propisan
Poslovnikom o radu Opinskog vijea.
Za lanove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova. U
sluaju da pod rednim brojem 5. dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova izbor se ponavlja
meu tim kandidatima na istoj sjednici.
III.

Mandat lanova Savjeta mladih Opine Donja Motiina.

lanak 8.
lanovi Savjeta mladih biraju se na tri godine.
Opinsko vijee Opine Donja Motiina razriješit e lana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano ne nazoi sjednicama Savjeta mladih, na osobni zahtjev, ako je pravomonom sudskom
presudom osuen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, te ako odjavi
prebivalište s podruja Opine Donja Motiina.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja lanova potrebnih za donošenje odluka
Opinsko vijee raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o raspuštanju
Savjeta mladih pokree postupak za izbor novih lanova Savjeta mladih.

IV.

Djelokrug rada Savjeta mladih

lanak 9.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima znaajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima
iz djelokruga predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave koji su od interesa za mlade
- u suradnji s predsjednikom Opinskog vijea inicira u Opinskom vijeu donošenje odluka od
znaaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od znaenja za unaprjeivanje položaja mladih
na podruju jedinice lokalne samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od znaenja za
unaprjeivanje položaja mladih na podruju jedinice lokalne samouprave, te nain rješavanja
navedenih pitanja
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Opinskog vijea prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog znaenja za unaprjeivanje položaja mladih na podruju Opine
davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
- sudjeluje u izradi, provedbi i praenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana oitovanja i
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
- potie informiranje mladih o svim pitanjima znaajnim za unaprjeivanje položaja mladih,
meusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnoga društva i odgovarajuim tijelima drugih zemalja
- predlaže i daje na odobravanje Opinskom vijeu program rada popraen financijskim planom radi
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
- po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne samouprave na sjednice savjeta mladih
- potie razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i
za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natjeaja i odreivanja kriterija financiranja
organizacija mladih i za mlade
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

lanak 10.
Komunikacija izmeu Savjeta mladih i Opinskog vijea osigurava se na nain da se Savjetu mladih
dostavljaju svi pozivi i materijali za sjednice Opinskog vijea, te zapisnici s održanih sjednica u istom
roku kao i lanovima predstavnikog tijela, te na drugi prikladan nain informira Savjet mladih o svim
aktivnostima.
Predsjednik Opinskog vijea po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajedniki sastanak sa
Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge lanove Opinskog vijea i drugih tijela jedinice
lokalne samouprave, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji
Opinskog vijea i drugih tijela jedinice lokalne samouprave sa Savjetom mladih.
lanak 11.
Savjet mladih surauje s naelnikom redovitim meusobnim informiranjem, savjetovanjem te na
druge naine. Naelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajedniki sastanak sa
savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade kao i o meusobnoj
suradnji. Naelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim
aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

V.

Nain rada Savjeta mladih

lanak 12.
Konstituirajuu sjednicu Savjeta mladih u roku od 30. dana od konstituiranja Savjeta mladih saziva i
njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava predsjednik Opinskog vijea.
Na konstituirajuoj sjednici Savjeta mladih mora biti prisutna veina lanova Savjeta mladih.
lanak 13.

Savjet mladih na konstituirajuoj sjednici donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih, veinom glasova
svih lanova. Poslovnikom o radu pobliže se ureuje nain rada Savjeta mladih te nain i izbor
predsjednika i zamjenika predsjednika u skladu s Zakonom i ovom Odlukom.
Po donošenju Poslovnika o radu Savjet mladih vrši izbor predsjednika i zamjenika.
lanak 14.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje
3 lana Savjeta mladih.
lanak 15.
Savjet mladih donosi odluke veinom glasova ako je na sjednici nazona veina lanova Savjeta
mladih.
lan Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju
može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odluivanja. Smatra se da je lan Savjeta
mladih 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.
lanak 16.
Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih. Zamjenik predsjednika zamjenjuje
predsjednika u sluaju njegove sprijeenosti ili odsutnosti.
lanak 17.
Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža podruja 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 i strunjaci iz pojedinih podruja
vezanih za mlade i skrb o mladima.
lanak 18.
Savjet mladih donosi program rada za slijedeu kalendarsku godinu uz obveznu suglasnost Opinskog
vijea najkasnije do 30. rujna tekue godine.
Program rada Savjeta mladih sadrži slijedee aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praenju lokalnog programa djelovanja za mlade
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade;
- suradnja s tijelima Opine u politici prema mladima.
Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i ostale aktivnosti
važne za rad Savjeta mladih i poboljšanja položaja mladih.
lanak 19.
Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predvia potreba
osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i odluci o osnivanju Savjeta mladih i
na temelju financijskog plana osiguravaju u Proraunu Opine.
lanak 20.
Savjet mladih Opine Donja Motiina podnosi redovita godišnja izviješa o svom radu Opinskom
vijeu najkasnije do 31. ožujka tekue godine za prethodnu godinu.

VI.

Suradnja Savjeta mladih
lanak 21.

U cilju unapreenja rada Savjet mladih sa savjetima mladih drugih opina, gradova i županija mogu
suraivati na zajednikim projektima, razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u
jedinicama lokalne odnosno regionalne (podrune) samouprave drugih zemalja te
meunarodnim organizacijama.
VII.

Sredstva za rad Savjeta mladih

lanak 22.
Opina Donja Motiina osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva,
prostor, strunu pomo i sl.) u proraunu Opine na temelju odobrenog programa i financijskog plana.
lanovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad. lanovi savjeta mladih imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno
vezanih za rad u Savjetu.

VIII.

Prijelazne i završne odredbe

lanak 23.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski spol.
lanak 24.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Opine Donja
Motiina („Službeni glasnik“ broj 3/10).
lanak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon donošenja a objaviti e se u „Službenom glasniku“
Opine Donja Motiina.
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