
                        
   REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

    GRAD VELIKA GORICA 

         GRADSKO VIJEĆE 

           

Klasa:021-04/2014-03/38 
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Velika Gorica, 24. srpnja 2014. g. 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14) i članka 33. Statuta 

Grada Velike Gorice (Sl. gl. Grada Velike Gorice br. 1/13), Gradsko vijeće Grada Velike 

Gorice na 8. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice 
 

                                 Članak 1. 

 Osniva se Savjet mladih Grada Velike Gorice ( u daljnjem tekstu: Savjet ). 

 

Članak 2. 

 Savjet je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sa zadaćom 

aktivnijeg uključivanja mladih u javni život Grada Velike Gorice. 

 U ostvarivanju svojih zadaća Savjet osobito: 

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 

2. raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, 

3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za 

unapređivanje položaja mladih na području Grada Velike Gorice, 

4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje 

položaja mladih na području Grada i način rješavanja tih pitanja, 

5. daju mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 

akata od osobitog značenja za unaprjeđenje položaja mladih na području Grada, 

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlažu i 

donošenje lokalnog programa djelovanja za mlade, kao i mjere za ostvarivanje i 

provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 

8. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 

mladih i potiče međusobnu suradnju savjeta mladih drugih jedinica lokalne 

(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj kao i razmjenu iskustava s 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

9. predlažu Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada. 

 

Članak 3. 

 Savjet ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova, a čine ga mladi koji 

imaju prebivalište ili boravište na području Grada Velike Gorice u dobi od navršenih petnaest 

(15) do navršenih trideset (30) godina života. 

 

Članak 4. 

 Odbor za mladež Gradskog vijeća Grada Velike Gorice javnim pozivom pokreće 

postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika. 



 Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike 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.  

 

Članak 5. 

 Odbor za mladež, nakon zaprimljenih kandidatura ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. 

ove Odluke, 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. 

 Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se 

Gradskom vijeću i objavljuje na mrežnim stranicama Grada. 

 Gradsko vijeće raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih 

kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i 

zamjenike članova Savjeta. 

 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko 

ima članova Savjeta. 

 

Članak 6. 

 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim 

stranicama Grada. 

 Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora. Prvu 

sjednicu Savjeta dužan je sazvati predsjednik Gradskog vijeća. 

 Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta. 

 

Članak 7. 

 Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od 3 godine. 

 Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano 

izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta. 

 Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest 

mjeseci. 

 

Članak 8. 

 Savjet donosi Poslovnik o svom radu. 

 Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta. 

 

Članak 9. 

 Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu. 

 Program rada donosi se većinom glasova svih članova i podnosi na odobravanje 

Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu. 

 Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće 

godine za prethodnu godinu ta ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koje ga objavljuje na 

mrežnim stranicama Grada. 

 

Članak 10. 

 Sredstva za rad Savjeta, ukoliko su potrebna za provedbu planiranih aktivnosti, a 

temeljem financijskog plana Savjeta, osiguravaju se u proračunu Grada. 

 

Članak 11. 

 U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja 

vezanih za mlade i skrb o mladima. 

 

Članak 12. 

 Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Služba Gradskog vijeća. 

 

 



 

Članak 13. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta 

mladih Grada Velike Gorice ( Sl. gl. Grada Velike Gorice br.11/07 ). 

 

Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku. 

  

 

 

 PREDSJEDNIK  

 GRADSKOG VIJEĆA 

  

 Tomo Vidović, v.r. 

 

 

 

 

 


