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PRIJEDLOG                                                                                 Predlagač: Gradonačelnik 
Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07) i 

članka ____ Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», 
broj____), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici održanoj dana ________ 2009. 
godine donijelo 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Korčule (u nastavku teksta: Savjet) 
koji svojim radom, kao savjetodavno tijelo predstavničkog tijela, tj. Gradskog vijeća, 
osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji 
položaj u lokalnoj sredini. 

Ujedno se ovom Odlukom utvrđuje broj članova i osnovna mjerila za sastav članova 
Savjeta, postupak izbora predsjednika i članova Savjeta, djelokrug i način rada Savjeta, 
postupak donošenja poslovnika o radu i program rada Savjeta, osnivanje povremenih i stalnih 
radnih tijela Savjeta za operativniju provedbu programa i drugih posebnih sadržaja iz 
djelokruga Savjeta, a od interesa za mlade i problematiku mladih, financiranje, prostorne i 
druge uvjete za njegov rad, te način obavljanja administrativnih poslova za potrebe Savjeta. 
 

Članak 2. 
Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, 

donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji 
položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanju problema mladih. 
 

II. BROJ,  SASTAV I MANDAT ČLANOVA SAVJETA 
 

Članak 3. 
Savjet ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, 

koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta. 
U Savjet se biraju mladi u dobi od 15 do 29 godina, koji imaju prebivalište na 

području Grada Korčule, tako da se osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih 
skupina, prema vrstama školske i  studentske populacije mladih, te zastupljenost mladih iz 
reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja 
djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade. 

Prema mjerilima iz stavka 2. ovog članka u Savjet se biraju dva člana iz reda školske 
populacije, dva iz reda studentske populacije i tri člana iz reda mladih koji se profesionalno ili 
volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga Savjeta od interesa mladih 
i skrbi za mlade. 
 

Članak 4. 
Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine i mogu ponovno biti birani za 

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

nazoči sjednicama Savjeta, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je 
pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest 
mjeseci. 

Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta, novi član Savjeta postaje sljedeći kandidat 
s liste kandidata za izbor članova Savjeta, prema broju dobivenih glasova na provedenim 
izborima. 
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III. JAVNI POZIV I PREDLAGANJE KANDIDATA 

                  ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA 
 

Članak 5. 
Članove Savjeta bira Gradsko vijeće iz reda kandidata predloženih na temelju javnog 

poziva objavljenog u jednom od dnevnih tiskovina. 
Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, 

učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području 
Grada Korčule. 
 

Članak 6. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor 

i imenovanje Gradskog vijeća (u nastavku teksta: Odbor), u roku od 15 dana od dana objave 
javnog poziva, a prema uputama iz javnog poziva. 

Javni poziv se objavljuje u jednom od dnevnih tiskovina te na web stranici Grada 
Korčule, lokalnom radiju i oglasnoj ploči Grada Korčule. 

Rok za dostavu prijedloga računa se od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku. 
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadržava: 
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, te ime i prezime ovlaštene osobe 

ovlaštenog predlagatelja i njegov potpis, 
- podatci o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, i prebivalište), 
- obrazloženje prijedloga, 
Uz prijedlog se obvezno mora dostaviti pisana izjava kandidata o svom pristanku na 

kandidaturu.  
 

Članak 7. 
Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta 

donosi Gradsko vijeće. 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se obvezatni sadržaj javnog poziva u 

skladu sa zakonom, Statutom Grada Korčule i ovom Odlukom. 
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta obvezno 

sadržava: 
- podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u određenom roku 

podnesu prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta, 
- podatke o predloženim kandidatima i način sastavljanja prijedloga, 
- ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata, 
- mjesto i vrijeme predaje, 
- napomenu da se nepravovremene i nepotpuni prijedlozi neće uzimati u 

razmatranje, 
- pouka o pravnom lijeku o zaštiti prava podnositelja prijedloga i predloženih 

kandidata, ako su im povrijeđena prava u postupku predlaganja kandidata za izbor 
članova Savjeta, 

- te druge podatke i dokaze, kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani 
prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta. 

 
Članak 8. 

Ako zaprimljeni prijedlog kandidata nije pravovremen ili potpun, tj. pravilno 
sastavljen s pisanim dokazima u prilogu, Odbor će odbaciti takav prijedlog, odnosno odbit će 
prijedlog ukoliko predložena osoba ne može biti kandidat u smislu članka 3. ove Odluke. 

O odbacivanju odnosno odbijanju prijedloga Odbor donosi posebnu odluku koja se 
dostavlja ovlaštenom predlagatelju. 
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Članak 9. 
Ako je ovlaštenom predlagatelju kandidata za člana Savjeta prijedlog odbačen ili 

odbijen, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 
Žalba se podnosi Odboru sa Statut i Poslovnik Gradskog vijeća u roku tri dana 

odbacivanja odnosno odbijanja prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 
tri od dana dostave žalbe. 

Odbor za Statut i Poslovnik provjerava formalnu, odnosno materijalnu ispravnost 
odbačenog, odnosno odbijenog prijedloga, a njegova odluka po žalbi je konačna i obvezuje 
Odbor u izradi (konačne) lista kandidata za izbor članova Savjeta. 
 

Članak 10. 
Odbor, na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih 

predlagatelja, odnosno nakon žalbenog postupka ukoliko ga bude, sastavlja liste kandidata za 
izbor članova Savjeta. 

Ukupan broj lista kandidata sastavlja se prema vrsti i broju mjerila o zastupljenosti 
pojedinih skupina mladih u Savjet, određenim člankom 3. ove Odluke. 

Broj kandidata za članove Savjeta na svakoj pojedinoj listi određuje se prema ukupno 
predloženom broju kandidata za svaku listu, na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih 
prijedloga za izbor članova Savjeta. 

 
IV. POSTUPAK IZBORA 

 
Članak 11. 

Izbor članova Savjeta provodi Gradsko vijeće na temelju lista kandidata za izbor 
članova Savjeta koje je sukladno Statutu Grada Korčule, Poslovniku Gradskog vijeća i ovoj 
Odluci, utvrdio Odbor. 

Postupak izbora članova Savjeta provodi se tajnim glasovanjem, tako da se na svakoj 
listi zaokruži broj kandidata koji se bira za pojedinu skupinu mladih, odnosno da ukupni broj 
zaokruženih kandidata na svakoj listi odgovara broju članova Savjeta koji se bira prema 
mjerilima iz članka 3. ove Odluke. 

Izabrani su kandidati koji su na pojedinoj listi dobili najveći broj glasova članova 
Gradskog vijeća, do ukupnog broja članova Savjeta koji se bira. 

Ako su dva ili više kandidata na pojedinoj listi dobili isti broj glasova, a do ukupnog 
broja na listi može biti izabran još jedan član Savjeta, glasovanje se do ukupnog broja članova 
ponavlja za kandidate s liste koji su dobili isti najveći broj glasova. 
 

V. PREDSJEDNIK SAVJETA 
 

Članak 12. 
Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, saziva sjednice Savjeta i predsjedava 

im, a zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. 
Predsjednik Savjeta bira se na prvoj konstituirajućoj sjednici Savjeta nakon 

provedenih izbora za članove Savjeta, a biraju ga članovi Savjeta iz reda izabranih članova, 
većinom glasova svih članova. 
 

Članak 13. 
Postupak izbora predsjednika Savjeta provodi se javnim glasovanje, ako Savjet 

većinom glasova svih članova ne odluči da se izbor obavi tajnim glasovanjem. 
Ukoliko Vijeće odluči da se izbori obave tajnim glasovanjem, tajno glasovanje obavit 

će predsjedavajući uz pomoć dva člana Savjeta koje većim glasova svih članova Savjeta 
predloži Savjet. 

Ako dva ili više kandidata za predsjednika dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje 
se ponavlja. Ako se ni tada ne izabere predsjednik Savjeta, izbor se odgađa za iduću sjednicu, 
i sve tako dok se ne izabere predsjednik. 
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Zamjenik predsjednika bira se na isti način i prema istom postupku kao i predsjednik 
Savjeta. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta je dvije godine i istovjetan je s 
mandatom članova Savjeta. 

Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora 
predsjednika provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do 
isteka mandata članova Savjeta izabranih na redovitim izborima. 
 

VI. DJELOKRUG RADA 
 

Članak 14. 
U sklopu djelokruga rada Savjet: 
-   bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, 
-   donosi poslovnik o radu Savjeta, 
-   donosi financijski plan, 
-   donosi program rada Savjeta, 

            -   osniva stalna i povremena radnih tijela te bira i razrješava članove radnih tijela, 
            -   predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od interesa za 
mlade i bolji položaj mladih na području Grada, 

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 
unapređenje položaja mladih na području Grada, te način rješavanja navedenih pitanja, 

-  daje mišljenja i primjedbi Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, 
programa i drugih akata koji su od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih na 
području Grada, 

-   sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
-  priprema izvješća nadležnim tijelima koja se bave problemima mladih, a prema 

potrebi predlaže i donošenja programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja 
mladih u sklopu lokalnog programa djelovanja za mlade, 

-   predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade 
sukladno  lokalnim programima djelovanja za mlade, 

-   skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 
mladih, potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih općina i gradova  i županija u 
Republici Hrvatskoj, 

-   podnosi Gradskom vijeću na odobrenje financijski plan za ostvarivanje programa 
rada Savjeta, 

-   obavlja i druge poslove u svezi s djelokrugom rada Savjeta. 
 

VII. NAČIN RADA SAVJETA 
 

Članak 15. 
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih 

predsjednik Savjeta. 
Redovite sjednice Savjeta, predsjednik je dužan sazivati najmanje jedanput u dva 

mjeseca. 
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje jedne trećine članova Savjeta 

sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta. 
 

Članak 16. 
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici 

nazočna većina članova Savjeta. 
Savjet odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom i zakonom 

nije drukčije određeno. 
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekom pitanju, može 

sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja. 
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Izuzeće člana Savjeta od glasovanja je obvezatno, ako se odlučuje o pitanjima u vezi s 
projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim osobama u kojima on ima udjel u vlasništvu. 
 

Članak 17. 
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom 

mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta u 
postupku izrade, donošenja i provedbe programa rada Savjeta i drugih akata iz djelokruga 
rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Gradskom vijeću u vezi s 
donošenjem odluka i programa od interesa za mlade. 

Osobe iz stavka 1. sudjeluju u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama 
Savjeta. 

Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Grada 
Korčule, ako to zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet. 
 

VIII. POSLOVNIK O RADU 
 

Članak 18. 
Savjet donosi poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i 

njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u skladu s ovom Odlukom. 

Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta. 
 

IX. PROGRAM RADA 
 

Članak 19. 
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji se donosi većinom glasova svih članova 

Savjeta. 
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta 

u skladu s njegovim djelokrugom rada i odredbama zakona. 
Sastavni dio programa rada je i financijski plan. 
 

Članak 20. 
Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena 

financijska sredstava, ta se sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u Proračunu 
Grada Korčule u skladu sa zakonom i ovom Odlukom. 

Iz tih se razloga program rada Savjeta podnosi na odobrenje Gradskom vijeću i to 
najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za program koji se provodi u sljedećoj kalendarskoj 
godini. 

O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću, a najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 
 

X. RADNA TIJELA SAVJETA 
 

Članak 21. 
Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu 

programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema 
mladih. 

U radna se tijela, osim članova Savjeta, biraju i stručnjaci iz pojedinih područja za 
koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjem utjecati na bolju pripremu 
programa i njihovo ostvarivanje. 

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranja foruma, tribina, predavanja, 
radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade. 
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XI. FINCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA 
 

Članak 22. 
Financijska sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne uvjete za rad 

Savjeta, osigurava Grad Korčula, a administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja 
nadležno upravno tijelo Grada Korčule zaduženo za društvene djelatnosti. 

Za svoj rad članovi Savjeta ne primaju naknadu, ali imaju pravo na naknadu putnih 
troškova vezanih za rad u Savjetu. 

Način, obim i rokove obračuna i isplate putnih troškova odredit će Gradonačelnik 
posebnom odlukom. 
 

XII. MEĐUSOBNA SURADNJA 
 

Članak 23. 
Savjet surađuje sa savjetima mladih na području Republike Hrvatske, organiziranim 

oblicima mladih drugih država, te međunarodnim organizacijama mladih, a osobito na 
razmjeni iskustva i programa za poboljšanje položaja mladih i razrješavanju problema mladih. 
 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 24. 
Postupak izbora članova Savjeta u skladu s ovom Odlukom i Zakonom o savjetima 

mladih pokrenut će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 25. 
Nakon provedenih izbora prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik 

Gradskog vijeća, a sjednici predsjedava najstariji član Savjeta do izbora predsjednika Savjeta. 
 

Članak 26. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada 

Korčule». 
 
KLASA:                                                                                              PREDSJEDNIK 
URBROJ:                                                                                       GRADSKOG VJEĆA 
Korčula,                                                                                       Lovro Krstulović dr. med. 
 
Obrazloženje 
Zakonom o savjetima mladih (N.N. 23/08) propisano je osnivanje savjeta mladih u jedinicama 
lokalne i područne samouprave, a koja osnivaju predstavnička tijela. 
U Savjet mladih biraju se osobe u dobi od 15 do 29 godina, a broj mora biti neparan i ne može 
biti manji od pet niti veći od 15 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Zakonom je propisano što se ovom Odlukom uređuje. 
Kandidate predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski 
zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Članove Savjeta imenuje i razrješava 
predstavničko tijelo na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj 
samoupravi, statutom jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave i poslovnikom 
predstavničkog tijela, u skladu s Zakonom o savjetima mladih i odluka o osnivanju savjeta 
mladih. 
Djelokrug savjeta mladih je određen Zakonom (čl. 10.). Rad Savjeta temelji se na programu 
rada koji se mora podnijeti na odobrenje predstavničkom tijelu najkasnije do 30. rujna tekuće 
godine za sljedeću kalendarsku godinu. 
Stoga se predlaže donošenje predložene Odluke u sadržaju kako je to predloženo. 


