Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», br.
41/14) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br.
3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba, na 10. sjednici održanoj 25. studenog 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine kotoriba
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Kotoriba (u daljnjem
tekstu: Savjet mladih) i to:
- broj članova Savjeta mladih,
- način izbora članova Savjeta mladih,
- rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih,
- rad Odbora za provjeru valjanosti kandidatura i izradu liste valjanih kandidatura,
- način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća Općine Kotoriba (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog
interesa za mlade i u vezi s mladima,
- način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih
uvjeta za rad Savjeta mladih,
- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i osniva se s ciljem promicanja i
zagovaranja prava, potreba i interesa mladih te aktivnog uključivanja mladih u javni život
Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine
koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih
petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za
člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. BROJ ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 5.
Savjet mladih ima sedam (7) članova uključujući predsjednika i zamjenika.
III. IZBOR ČLANOVA I KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH
Članak 6.
Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog
poziva za isticanje kandidatura.
Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama Općine.
Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za
isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti
provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih.
1

Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama Općine
najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.
Članak 7.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za
isticanje kandidatura 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 od najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. ovoga članka dužni su prilikom
isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za
člana Savjeta mladih.
Članak 8.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih,
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća obavlja provjeru valjanosti kandidatura i
izradu liste valjanih kandidatura, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u
roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih
uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Članak 9.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se
Općinskom vijeću te se objavljuju na mrežnim stranicama Općine.
Članak 10.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko
po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.
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 Savjeta
mladih 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.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na
mrežnim stranicama te u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 11.
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća.
Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o
konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama Općine.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi
Savjeta mladih većinom glasova svih članova.
Članak 12.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora
za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće objavit
će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
IV. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 13.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
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Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta
mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih.
Općinsko vijeće Općine razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni
zahtjev člana Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s
radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko
vijeće Općine će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko
ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.
Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka
mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta
mladih.
Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu
dulje od šest mjeseci.
V. ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 14.
Savjetu mladih dostavljaju se pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća kao i
zapisnici sa sjednica, u istom roku kao i općinskim vijećnicima te se na drugi prikladan način
informira Savjet mladih o svim aktivnostima Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava
zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji se po potrebi pozivaju i drugi članovi
Općinskog vijeća, a na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o
suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine sa Savjetom mladih.
Inicijativu za zajedničkim sastankom može pokrenuti i Savjet mladih.
Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad
s mladima.
Članak 15.
Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće raspravit će pitanje od interesa za mlade,
i to najkasnije na prvoj idućoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom
da je zahtjev podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog
vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje,
dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s
pravom sudjelovanja u raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji
zatraži Općinsko vijeće, a iz djelokruga je Savjeta mladih.
Općina osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za
mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj
mrežnoj stranici.
VI. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 16.
Općina osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao i
prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.
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.
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih
Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/07).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
KLASA: 007-01/14-01/04
URBROJ: 2109/9-14-01
Kotoriba, 25. studenog 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Zoran Radmanić, v.r.

NAPOMENA: Odluka objavljena u „Službenom glasniku Međimurske
županije“, br. 15/14 od 28. studenog 2014. godine i stupila na snagu 6.
prosinca 2014. godine.
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