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Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 19. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 4/14), Savjet mladih Grada Ozlja na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17. listopada 2020. godine, donosi
POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Grada Ozlja

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu: Poslovnik) pobliže
se uređuje način rada Savjeta mladih Grada Ozlja, a posebno: način konstituiranja Savjeta
mladih, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, prava, obveze i odgovornosti članova
Savjeta, način i postupak donošenja akata, sazivanje, rad i tijek sjednica, te druga pitanja od
značaja za rad Savjeta mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu: Savjeta).
Članak 2.
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na članove, zamjenike članova Savjeta i na druge
osobe koje su nazočne i sudjeluju u radu Savjeta.
O pravilnoj primjeni odredbi ovog Poslovnika brine predsjednik Savjeta.
KONSTITUIRANJE SAVJETA
Članak 3.
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Do izbora predsjednika, sjednicom predsjedava najstariji član Savjeta.
Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta, sva prava i dužnosti u pogledu
predsjedavanja sjednicom.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.
Nakon izbora predsjednika Savjeta, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA MLADIH TE NJIHOVA
PRAVA I DUŽNOSTI
Članak 4.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta na konstituirajućoj
sjednici iz reda svojih članova.
Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta dostavlja se predsjedatelju
u pisanom obliku do početka održavanja konstituirajuće sjednice Savjeta.
Prijedlog iz st. 2. mora biti podnesen od najmanje tri člana Savjeta.
Član Savjeta može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za
predsjednika, odnosno jednog kandidata za zamjenika predsjednika.
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Članak 5.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta obavlja se tajnim glasovanjem za svakog
kandidata ponaosob.
Na prijedlog najmanje 4 člana Savjet može odlučiti da se glasuje javno.
Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Savjeta izabran je onaj kandidat za kojeg je
glasovala većina svih članova Savjeta.
Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta kandidat ne dobije
potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu,
glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje.
Ako su za izbor predsjednika i zamjenika Savjeta bila predložena više od dva kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova.
U slučaju da niti u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova
svih članova Savjeta, izborni se postupak ponavlja.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA
Članak 6.
Članovi Savjeta imaju pravo i dužnosti sudjelovati u radu Savjeta, podnositi prijedloge i
postavljati pitanja.
Ako je član Savjeta spriječen prisustvovati sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik.
Zamjenik ima sva prava i obveze člana Savjeta.
Članovi Savjeta imaju pravo predlagati raspravljanje o svim pitanjima značajnima za rad
Savjeta, o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, o pitanjima
koja su od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Ozlja te o svim
pitanjima koja su neposredno vezana za njegov djelokrug, a koja su od interesa za mlade te
tražiti od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja obavijesti i uvide u materijale
o temama koje su na dnevnom redu sjednica Savjeta te pomoć u izradi prijedloga koje
podnose.
PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 7.
Predsjednik predstavlja i zastupa Savjet.
Predsjednik Savjeta:
– saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,
– predstavlja Savjet mladih prema Gradu Ozlju i prema trećima,
– obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona, Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Ozlja i ovog Poslovnika.
Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti
zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih.
Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednica pomaže Jedinstveni upravni odjel.
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Članak 8.
Zamjenik predsjednika Savjeta:
zamjenjuje predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,
pomaže predsjedniku Savjeta u njegovu radu,
obavlja poslove iz djelokruga Savjeta koje mu povjeri predsjednik.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Savjeta, zamjenik predsjednika Savjeta ima sva prava
i sve ovlasti predsjednika.
U obavljanju povjerenih poslova zamjenik predsjednika dužan se pridržavati uputa
predsjednika Savjeta.
AKTI I IZVJEŠĆA SAVJETA
Članak 9.
Savjet donosi odluke i druge akte iz svog djelokruga na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih
Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja.
Akte potpisuje predsjednik Savjeta.
Članak 10.
Ovlašteni predlagatelji akata su članovi Savjeta.
Na svojoj prvoj sjednici Savjet donosi Poslovnik o radu većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 11.
Savjet donosi Program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu, većinom glasova
svih članova Savjeta.
Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u kreiranju i praćenju
provedbe programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama
bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u politici za mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu, kao i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje
položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta.
Program rada podnosi se na odobrenje Gradskom vijeću Grada Ozlja najkasnije do 30. rujna
tekuće godine za slijedeću godinu.
O Programu rada Savjeta, Gradsko vijeće donosi zaključak.
U slučaju neprihvaćanja Programa rada Savjeta, Gradsko vijeće iznosi razloge neprihvaćanja
i ostavlja Savjetu primjereni rok za usklađivanje Programa.
Članak 12.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Ozlja do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku, a isto se
objavljuje na mrežnim stranicama Grada Ozlja.
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POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Sazivanje sjednice
Članak 13.
Savjet održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik Savjeta.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog tri člana Savjeta u roku
od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 14.
Sjednice Savjeta sazivaju se pismenim pozivom.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda, dostavljaju se u
pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem.
Tijek sjednice
Članak 15.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Savjeta utvrđuje
nazočnost članova Savjeta.
Ako predsjednik Savjeta utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada za vrijeme sjednice utvrdi da sjednici nije
nazočna većina članova Savjeta.
Dnevni red
Članak 16.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta, na temelju prijedloga ovlaštenih
predlagatelja iz članka 6. Poslovnika.
Dnevni red se u pravilu utvrđuje na početku sjednice.
Predsjednik Savjeta može na početku sjednice predložiti dopunu dnevnog reda ili predložiti da
se pojedini prijedlozi izostave iz dnevnog reda.
Nakon prihvaćanja izmjena i dopuna dnevnog reda predsjednik Savjeta daje na glasovanje
prihvaćanje dnevnog reda u cijelosti.
Odlučivanje na sjednici
Članak 17.
Savjet donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju
može sudjelovati u raspravi, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako
se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili u kojem sudjeluje pravna osoba u
kojoj ima udio u vlasništvu.
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Glasovanje
Članak 18.
Glasovanje na sjednici je javno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku i izjašnjavanjem: ''za'', ''protiv'' i ''suzdržan''.
Kod odlučivanja o dnevnom redu glasuje se ''za'' i ''protiv''.
Nakon glasovanja predsjednik Savjeta utvrđuje rezultat glasovanja i objavljuje da li je prijedlog
o kojem se je glasovalo usvojen ili ne.
Red na sjednici
Članak 19.
Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta.
U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici,
predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.
U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredbi ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje
održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.
Zapisnik
Članak 20.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, ime i prezime osobe koja predsjedava
sjednici, imena i prezimena članova Savjeta koji su nazočni na sjednici i onih koji nisu nazočni
na sjednici, imena i prezimena ostalih sudionika na sjednici, imena i prezimena govornika sa
sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, osnovne
podatke o prijedlozima iznesenima na sjednici, provedenoj raspravi te nazive odluka i drugih
akata koji su doneseni na sjednici.
Zapisnike potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar.
JAVNOST RADA
Članak 21.
Sjednice Savjeta su u pravilu javne, osim ako se raspravlja o materijalu koji je u skladu s
posebnim propisima označen određenim stupnjem tajnosti.
Javnost se obavještava o radu Savjeta putem sredstava javnog priopćavanja i web stranice
Grada Ozlja.
SURADNJA SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Članak 22.
Savjetu mladih dostavljaju se putem elektronske pošte svi pozivi i materijali za sjednice
Gradskog vijeća Grada Ozlja, te zapisnici s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima
Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće elektronskom poštom informira Savjet o svim svojim aktivnostima, posebno o
provođenju javnih rasprava i e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima prijedloga
općih akata.
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Članak 23.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge vijećnike i članove radnih tijela,
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o zajedničkoj suradnji.
Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mogu biti pozvani i stručnjaci
iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.
Predsjednik ili zamjenik predsjednika Savjeta dužan je odazvati se pozivima na sjednice
Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava
glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko
vijeće.
Članak 24.
Gradonačelnik Grada Ozlja po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade,
te o zajedničkoj suradnji.
Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim
aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 4/14).
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada
Ozlja od 09. listopada 2017. godine.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Ozlja.

Predsjednik Savjeta mladih:
Tomislav Gudasić, v.r.
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