O Savjetu mladih
Što je Savjet mladih?
U veljači 2007 Hrvatski sabor je donio Zakon o savjetima mladih (NN 23/07). Riječ je o tijelima koja djeluju pri
općinama, gradovima i županijama, a sastavljena su od mladih osoba, sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u
javni život područnih jedinica. Uloga Savjeta mladih je utvrđivanje problema koji mlade u njihovoj sredini muče,
rasprava o tim problemima, savjetovanje nadležne vlasti o temama vezanim za mlade te sudjelovanje u
donošenju programa djelovanja za mlade.
Koja je svrha Savjeta mladih?
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:








raspravlja o pitanjima koji su od interesa za mlade,
predlaže predstavničkom tijelu donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje
položaja mladih
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 predstavničkom tijelu financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na
sjednice savjeta mladih.

Jedna od najvažnijih obveza Savjeta mladih je:
sudjelovanje u izradi tj. izrada i praćenje provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, te kroz taj
program:




izrada izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaganje i donošenje programa
za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade

Kako se osniva Savjet mladih?
Savjeti mladih, prema zakonu, bi se trebali osnovati u svim gradovima, općinama i županijama.
1.

2.

Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, u skladu s Zakonom o savjetima mladih (NN 23/07), donijelo je
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Staroga Grada, 11. ožujka 2008. godine («Službeni
glasnik Grada Starog Grada», broj 1/08)
Gradsko vijeće, po donesenoj Odluci o osnivanju Savjeta mladih, Zaključkom od 18. studenog 2009.
godine, («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 10/09) pokreće postupak izbora članova Savjeta
mladih Grada Staroga Grada javnim pozivom. (Primjer poziva se može naći na web stranicama Grada
Staroga Grada www.stari-grad.hr (Do izbora Savjeta mladih objavljeno je pet javnih poziva).

Tko može biti član Savjeta mladih?
Članovi Savjeta mladih mogu biti sve osobe u dobi od 15 do 29 godina života.
Kako se postaje Članom Savjeta mladih?
Kandidate za članove savjeta mladih javljanjem na javni poziv predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, vjerske zajednice, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih.
Koliko članova može imati Savjet mladih?
Broj članova savjeta mladih, mora biti neparan i ne može biti manji od pet ili veći od petnaest, a utvrđuje se
odlukom o osnivanju savjeta mladih i to tako da savjet mladih:



općine i grada do 10.000 stanovnika ima od pet do sedam članova,

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Staroga Grada propisano da Savjet mladih Grada Staroga Grada ima 5
članova.
Članovi Savjeta mladih Grada Staroga Grada izabrani na XVII sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, 14.
ožujka 2011. godine bili su:
1.
2.
3.
4.
5.

VILMA STOJKOVIĆ – Udruga «TARTAJUN», Dol
BARIŠA PLENKOVIĆ – UDRUGA «CIMA», Stari Grad
LUKA RADIŠIĆ – Udruga «CIMA», Stari Grad
DINO PAVIČIĆ – Udruga «MEROKUL», Vrbanj
STJEPKO RAČIĆ – udruga «MEROKUL», Vrbanj

Podrška radu Savjeta mladih
Grad Stari Grad osigurava financijska sredstva za rad savjeta mladih kao i prostor za održavanje sjednica savjeta
mladih, sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju savjeta mladih.
Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u savjetu mladih u skladu s Odlukom o
osnivanju savjeta mladih.
14.ožujka 2013.godine članovima Savjeta mladih Grada Staroga Grada prestaje dvogodišnji mandat.
Zaključkom od 22. srpnja 2013. godine, («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 11/013 ) Gradsko vijeće
Grada Staroga Grada pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Staroga Grada za naredno
dvogodišnje mandatno razdoblje javnim pozivom. (Primjer poziva se može naći na web stranicama Grada
Staroga Grada www.stari-grad.hr (Do sada su objavljena dva javna poziva).

