07/06/2011

Na temelju ĉlanka 30. Statuta Grada Omiša (»Službeni glasnik Grada Omiša« broj 4/09 i 9/10)
i ĉlanka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), Gradsko vijeće Grada Omiša,
na 19. sjednici održanoj 7.lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Omiša
OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom se ureĊuje osnivanje Savjeta mladih Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), broj ĉlanova i naĉin i postupak njihova izbora, djelokrug, naĉin utjecaja na rad Gradskog
vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s
mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, naĉin financiranja rada i programa Savjeta mladih i naĉin
osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od znaĉaja za rad Savjeta mladih.
Izrazi koji se koriste u ovome aktu, a koji imaju rodno znaĉenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak naĉin muški i ženski rod.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na podruĉju Grada Omiša u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Ĉlanak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Omiša.
SASTAV VIJEĆA MLADIH
Ĉlanak 3.
Savjet mladih ima devet (9) ĉlanova, ukljuĉujući predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta.
IZBOR ĈLANOVA SAVJETA MLADIH
Ĉlanak 4.
Gradsko vijeće Grada Omiša pokreće postupak prvog izbora ĉlanova Savjeta mladih javnim
pozivom u Službenom glasniku Grada Omiša i na službenim web stranicama Grada Omiša
www.omis.hr, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Za izbor ĉlanova Savjeta mladih nakon isteka mandatnog razdoblja, javni poziv se objavljuje
najranije 60 dana a najkasnije 30 dana prije isteka mandata ranijeg saziva.

Ĉlanak 5.
Javni poziv obvezno sadrži: naznaku osoba s pravom predlaganja kandidata; uvjete starosti i
prebivališta kandidata; sadržaj prijedloga kandidature; tražene priloge uz prijedlog kandidata; tijelo
kojem se podnosi prijedlog; rok za podnošenje prijedloga te naĉin dostave.

Ĉlanak 6.
Kandidate za ĉlanove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
uĉeniĉka vijeća i studentski zbor obrazovnih ustanova te drugi registrirani oblici organiziranja mladih
sa sjedištem na podruĉju Grada Omiša.
Ĉlanak 7.
Prijedlog kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša
do dana odreĊenog u javnom pozivu koji ne može biti kraći od 30 dana.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu roĊenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša nakon isteka roka za dostavu
prijedloga utvrĊuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je
pravovremeno podnijet potpun prijedlog.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploĉi i na web stranici Grada Omiša.
Gradsko vijeće Grada Omiša je dužno na svojoj sjednici zakazanoj u roku od 90 dana nakon
dana objave liste kandidata izabrati ĉlanove Savjeta mladih.
Odluku o izboru ĉlanova Savjeta mladih Gradsko vijeće Grada Omiša objavljuje na oglasnoj
ploĉi i na službenoj web stranici Grada Omiša te u Službenom glasniku Grada Omiša.
Ĉlanak 8.
Vijećnici Grada Omiša biraju ĉlanove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na naĉin propisan
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Omiša.
Tajno glasovanje provodi se putem glasaĉkih listića ovjerenih peĉatom Gradskog vijeća.
Na glasaĉkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na
naĉin da se zaokruži redni broj ispred prezimena za najviše devet kandidata.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Gradskog Vijeća pomaže nadležno tijelo
prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Za ĉlanove Savjeta mladih izabire se devet kandidata s najviše dobivenih glasova.
U sluĉaju da se zbog ostvarenog jednakog broja glasova ne može utvrditi koji od kandidata
ima pravo biti ĉlan Savjeta mladih izbor se ponavlja meĊu tim kandidatima na istoj sjednici.
Ĉlanak 9.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora svih ĉlanova Savjeta
mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava predsjednik Gradskog
vijeća Grada Omiša.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazoĉna većina ĉlanova Savjeta mladih.
Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.
Ĉlanak 10.
Poslovnik o radu Savjet mladih utvrĊuje na svojoj konstituirajućoj sjednici većinom glasova
svih ĉlanova te istog u roku 8 dana dostavlja Gradskom vijeću Grada Omiša radi pribavljanja njegove
naknadne suglasnosti.

Ako Gradsko vijeće Grada Omiša odbije izdati naknadnu suglasnost na utvrĊeni Poslovnik o
radu Savjeta mladih iz st.1. ovog ĉlanka, saziva se nova sjednica Savjeta mladih u roku 30 dana od
dana donošenja akta Gradskog vijeća Grada Omiša o odbijanju izdavanja naknadne suglasnosti.
U sluĉaju da Gradsko vijeće Grada Omiša ponovno odbije izdati naknadnu suglasnost na
Poslovnik o radu Savjeta mladih, odmah donosi i odluku o raspuštanju saziva i pokretanju postupka
izbora za novi saziv Savjeta mladih.
Ĉlanak 11.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju ĉlanovi Savjeta mladih izmeĊu
sebe na konstituirajućoj sjednici sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih i ovoj Odluci.
Kandidati za predsjednika Savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu Odboru za izbor i
imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša najkasnije 15 dana od dana objave odluke o izboru
ĉlanova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se
i njegov zamjenik.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša sastavlja listu kandidata za
predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasaĉki listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja dva ili više kandidata, tajnim glasovanjem
bira predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je u takvom sluĉaju izabran
kandidat koji je osvojio najveći broj glasova. U sluĉaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći
broj glasova, ponavlja se izbor meĊu njima na istoj sjednici.
Ako se kandidira i predstavlja samo jedan kandidat tada se obavlja javno glasovanje i u
takvom sluĉaju kandidat je izabran ako je za njega glasovala većina od svih ĉlanova Savjeta mladih.
Ako kandidat ne ostvari potrebnu većinu glasova glasovanje se ponavlja.
U sluĉaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se
u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.
Ĉlanak 12.
Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove odreĊene
ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u sluĉaju njegove sprijeĉenosti ili
odsutnosti.
MANDAT ĈLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA OMIŠA
Ĉlanak 13.
Ĉlanovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine raĉunajući od dana konstituiranja Savjeta
mladih nakon provedenih izbora.
Gradsko vijeće Grada Omiša razriješit će ĉlana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano ne nazoĉi na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na
osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja ĉlanova potrebnih za donošenje odluka
Gradsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju
Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih ĉlanova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA
Ĉlanak 14.
Savjet mladih:
1. raspravlja o pitanjima znaĉajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za
mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od znaĉaja za unapreĊenje
položaja mladih,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od znaĉaja za mlade te naĉin rješavanja
navedenih pitanja,
5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog znaĉenja za mlade,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izraĊuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaĉajnim za unapreĊivanje položaja mladih,
10. potiĉe suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim
tijelima drugih zemalja
11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Ĉlanak 15.
Komunikacija izmeĊu Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Omiša osigurava se obaveznom
nazoĉnošću gradonaĉelnika Grada Omiša i predsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša na
sjednicama Savjeta mladih, osim u sluĉaju kada su opravdano sprijeĉeni.
Ĉlanak 16.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi
godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Omiša do kraja veljaĉe tekuće godine za prethodnu godinu.
Programom rada se utvrĊuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s upravnim tijelima Grada Omiša.
Program rada se u pravilu donosi do kraja tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
SREDSTVA ZA RAD
Ĉlanak 17.
Grad Omiš osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor,
struĉnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proraĉunu Grada Omiša, na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana.
Ĉlanovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu troškova
vezanih za rad u Savjetu mladih.
Struĉne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured gradonaĉelnika
Grada Omiša.
SURADNJA SAVJETA MLADIH
Ĉlanak 18.
U cilju unapreĊenja rada, Savjet mladih suraĊuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i
podruĉne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s meĊunarodnim organizacijama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage i prestaje važiti Odluka o osnivanju
Savjeta mladih Grada Omiša klasa: 007-01/07-01/01 urbroj:2155/01-01-07-2 od 19.srpnja 2007.g.
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 3/07.)
Ĉlanak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada
Omiša».
*****

