REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-01/14-01URBROJ: 2196/03-01/01-14Bogdanovci, 04. rujna.2014.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, broj 23/07) i
članka 32. Statuta Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik VSŽ 05/13), Općinsko vijeće
Općine Bogdanovci na 11. sjednici održanoj dana 04. 09. 2014. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Savjet mladih Općine Bogdanovci (u nastavku teksta Savjet
mladih), broj članova Savjeta mladih, način i postupak izbora članova, djelokrug i način rada,
utjecaj savjeta mladih na rad predstavničkog tijela, način financiranja rada i programa, te
ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Bogdanovci i osniva se s
ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Bogdanovci.
Mladi u smislu ove odluke su osobe s prebivalištem na području Općine Bogdanovci u dobi
od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet ima pet (5) članova uključujući Predsjednika i zamjenika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe iz članka 2. stavka 2. ove odluke.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Bogdanovci pokreće postupak izbora savjeta mladih javnim pozivom
objavljenim na oglasnim pločama u svakom naselju i na web stranici Općine Bogdanovci .

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
učenička vijeća, te drugi oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Općine
Bogdanovci u roku od petnaest (15) dana od objave javnog poziva odnosno zaprimanja
poziva.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Općini
Bogdanovci.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži sljedeće podatke:
- Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- Podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
- Obrazloženje prijedloga
Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se
razmatrati.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor članova savjeta mladih utvrđuje
povjerenstvo za izbor i imenovanje. Lista se objavljuje na web stranici Općine Bogdanovci u
roku od petnaest dana od isteka roka za dostavu prijedloga.
Lista kandidata utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi
prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži:
- Naznaku predlagatelja
- Ime i prezime kandidata
- Datum i godinu rođenja kandidata
Članak 6.
Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće tajnim glasovanjem.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navode se abecednim redom, a glasuje se na način
da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.
Važeći je onaj listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred prezimena najviše pet kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi
dobivenih glasova.
U slučaju da u dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, a do ukupnog broja na listi može
biti izabran još jedan član savjeta mladih glasovanje se ponavlja među tim kandidatima na
istoj sjednici.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
Članak 7.
Savjet mladih ima predsjednika koji predstavlja i zastupa savjet mladih, saziva sjednice
Savjeta mladih i predsjedava im, a zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih između
sebe, na konstituirajućoj sjednici, tajnim glasovanjem, većinom svih članova, sukladno
poslovniku o radu Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na tri godine i mogu ponovno biti birani za članove Savjeta
mladih.
Općinsko vijeće Općine Bogdanovci razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata
ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, ako navrši trideset
godina života, na osobni zahtjev, te ako je pravomoćno sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta mladih iz razloga utvrđenih u stavku 2. ovog
članka, novi član Savjeta mladih postaje sljedeći kandidat s liste kandidata za izbor članova
Savjeta mladih, prema broju dobivenih glasova na provedenim izborima.
DJELOKRUG RADA
Članak 9.
U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:
- Raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta
mladih,
- Raspravlja o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade
- Predlaže Općinskom vijeću Općine Bogdanovci donošenje odluka, programa i
drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Općine ,
- Predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
unapređivanje položaja mladih na području Općine Bogdanovci te način
rješavanja navedenih pitanja
- Daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Bogdanovci prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređivanje položaja
mladih na području Općine,
- Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- Izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih
- Predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade
- Skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih
- Potiče međusobnu suradnju savjeta mladih, općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih
zemalja
- Predlaže Općinskom vijeću Općine Bogdanovci financijski plan radi ostvarivanja
programa rada Savjeta mladih
- Po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Bogdanovci na sjednice Savjeta mladih
te
- Obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
NAČIN RADA
Članak 10.
Savjet mladih radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih
predsjednik Savjeta mladih.
Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je dužan sazvati najmanje jedanput u tri
mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih.
Članak 11.
Savjet mladih o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte ako je na
sjednici nazočna većina članova savjeta.
Savjet mladih odlučuje većinom glasova nazočnih članova osim ako ovom odlukom ili
Zakonom o savjetima mladih nije određeno drugačije.
Član savjeta mladih koji ima osobni interes za donošenje odluke o nekim pitanjima može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja.
Izuzeće člana savjeta mladih od glasovanja je obvezno ako se odlučuje o pitanjima u vezi sa
projektima u kojima sudjeluje osobno ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u
vlasništvu.
Članak 12.
U radu Savjeta mladih mogu bez prava glasovanja sudjelovati i osobe koje nisu članovi
savjeta mladih ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu savjeta, a prema potrebi
mogu se pozvati i pojedini predstavnici tijela Općine Bogdanovci ako to zahtjeva sadržaj
dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje savjet mladih.
POSLOVNIK O RADU
Članak 13.
Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu kojim se uređuje način rada savjeta, te izbor i
razrješenje predsjednika i njegovog zamjenika.
Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta.
PROGRAM RADA
Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu, te podnosi
izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Bogdanovci do kraja veljače tekuće godine
za prethodnu godinu.
Programom rada utvrđuju se programske ili druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Općinskom upravom.
Program rada donosi se i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do tridesetog
rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.
SREDSTVA ZA RAD
Članak 15.
Općina Bogdanovci osigurava u svom proračunu sredstva potrebna za rad Savjeta mladih, a
na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana savjeta za provedbu planiranih
aktivnosti zavisno od visine ostvarenih sredstava u Proračunu Općine Bogdanovci.
Općina Bogdanovci osigurava također prostorne, administrativne i druge uvjete za rad
savjeta.Članovi savjeta ne primaju naknadu za svoj rad.
Stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Bogdanovci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Konstituirajuću sjednicu savjeta saziva i njome do izbora predsjednika savjeta predsjedava
predsjednik općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti u roku od trideset dana od izbora
članova savjeta mladih.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom vjesniku
Vukovarsko srijemske županije.

Predsjednik općinskog vijeća
______________________
(Andrija Krizmanić)

