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Na temelju članka 2. i 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i
članka 21. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 28/09),
Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 17.09.2010. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih
Općine Breznica
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Breznica (u daljnjem
tekstu: Savjet), broj članova, način izbora, djelokrug rada, način rada i uključivanja u
postupke donošenja odluka i drugih akata Općinskog vijeća od neposrednog interesa za
mlade, osiguravanja sredstava za rad, te ostala pitanja od značaja za djelovanje Savjeta.
Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća, s ciljem uključivanja
mladih u društveni i politički život Općine.
II.

SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA

Članak 2.
Savjet ima 5 (pet) članova.
Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od petnaest (15) do dvadeset
devet (29) godina, koje imaju prebivalište na području Općine Breznica.
Članak 3.
Članove Savjeta bira i razrješuje Općinsko vijeće na prijedlog udruge mladih i udruge
koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta na
konstituirajućoj sjednici.

Članak 4.
Postupak izbora članova Savjeta pokreće se javnim pozivom kojeg raspisuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica.
III.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 5.
Članovi Savjeta biraju se na dvije (2) godine.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano ne
nazoči sjednicama Savjeta, ako navrši trideset (30) godina života, na osobni zahtjev, ako je
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest (6) mjeseci te ako je promijenio prebivalište van područja Općine Breznica.
Članak 6.
Savjet zastupa i predstavlja predsjednik.
IV.

V.

DJELOKRUG RADA SAVJETA
Članak 7.
U okviru svog djelokruga Savjet:
raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, koja su
od interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima značajnim za
unapređivanja položaja mladih, te donošenje akata kojima će se unaprijediti položaj
mladih u Općini,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, programa i drugih akata,
koji su od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih u Općini,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Općinskog programa za mlade, te predlaže
mjere za ostvarivanje programa,
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih drugih gradova i općina u
Varaždinskoj županiji i šire,
po potrebi poziva predstavnike Općine na sjednice Savjeta,
obavlja i ostale poslove od interesa za mlade.
FINANCIRANJE RADA SAVJETA

Članak 8.
Općina Breznica osigurava sredstva za program rada Savjeta i to za odobreni program
u cijelosti ili za dio programa rada, sukladno proračunskim mogućnostima.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad.
Općina Breznica osigurava sredstva za naknadu troškova članovima Savjeta vezanih
uz rad Savjeta, te prostor za održavanje sjednica Savjeta.
VI.

IZVJEŠĆIVANJE O RADU SAVJETA
Članak 9.
Savjet je dužan jednom godišnje informirati Općinsko vijeće o svom radu.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Varaždinske županije".

Predsjednik
Općinskog vijeća
Goran Bruči

