NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA
MLADIH
Članak 1.
U Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 23/07.) članak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ovim Zakonom propisuje se osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora članova te
druga pitanja od značenja za rad savjeta mladih kao predstavnika interesa mladih s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, informiranja i
savjetovanja mladih i predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
sudjelovanja mladih u upravljanju javnim poslovima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
(2) Savjeti mladih osnivaju se kao predstavnici interesa mladih koji svojim brojem i sastavom
odražavaju legitimne interese mladih u lokalnim i područnim (regionalnim) zajednicama.
(3) Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, sukladno ovom Zakonu i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
(4) Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet mladih, u
dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.“
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju savjete mladih uvažavajući
načela nediskriminacije, partnerstva i suradnje, te sudjelovanja mladih u društvu i procesima
donošenja odluka.
(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su putem savjeta mladih i/ili na
druge prikladne načine osigurati mladima:
podršku u informiranju i savjetovanju koje osigurava jednostavni pristup pouzdanim
informacijama o pitanjima od njihovog interesa, bez diskriminacije, ideoloških i drugih
utjecaja putem tiskovina, elektroničkih medija, informatičke tehnologije i/ili na druge
primjerene načine,
sudjelovanje u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave davanjem mišljenja i prijedloga o pitanjima koja ih se tiču,
partnerstvo i dogovaranja pitanja koje se odnose na mlade na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini te sudjelovanja u upravljanju javnim poslovima od interesa za mlade,
odgovarajuće uvjete radi povezivanja savjeta mladih na lokalnoj, područnoj (regionalnoj),
nacionalnoj i meñunarodnoj razini, meñusobnog informiranja, razmjene dobre prakse i
sudjelovanja u oblikovanju politike za mlade i politika vezanih za mlade u području
obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, kulture, slobodnog vremena,
športa, socijalne sigurnosti, lokalnog i regionalnog razvoja i u drugim područjima od interesa
za mlade.
Članak 3.
U članku 4. riječi: „Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ zamjenjuju se
riječima: „zakonom kojim se ureñuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave“.
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„(1) Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
(2) Predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave mogu osnovati zajednički savjet
mladih.
(3) Osnivanje zajedničkog savjeta mladih po osnovi stavka 2. ovog članka, njegov djelokrug, izbor
predsjednika i radnih tijela, financiranje te druga pitanja od interesa za rad zajedničkog savjeta mladih,

predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave ureñuju sporazumom, sukladno ovom
Zakonu i općim aktima jedinica lokalne samouprave.“
Članak 5.
U članku 6., podstavku 2., riječ: „način“ mijenja se riječju: „postupak“.
Članak 6.
U članku 7., stavku 1. riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „tri“.
U članku 7. iznad podstavka 1. dodaje se podstavak koja glasi:
„ – općine i grada koji imaju do 3.000 stanovnika ima od tri do pet članova,“ a u podstavku 2. iza
riječi: „imaju“ dodaju se riječi: „od 3.001“.
Članak 7.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, po
donesenoj odluci o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak biranja članova savjeta mladih.
(2) Kandidate za članove savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge za mlade, učenička
vijeća, studentske organizacije, pomlatci političkih stranaka, zadruge mladih, centri za mlade te drugi
oblici organiziranja mladih.
(3) Udruge mladih iz stavka 2. ovog članka su udruge ili savezi udruga koje su ciljno i prema
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, sukladno statutu udruge te čiji su članovi
upravljačkih tijela u dobi od 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina što je razvidno u statutu udruge, a
udruge za mlade su udruge ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
sukladno statutu udruge i imaju unutarnje ustrojbene jedinice mladih (klubovi, sekcije i dr.).
(4) Predlagatelj iz stavka 2., ovog članka, može predložiti jednog kandidata za člana savjeta
mladih.
(5) U slučajevima predlaganja kandidata za člana savjeta za mlade općine i grada koji imaju do
10.000 stanovnika predlagatelj iz stavka 2., ovog članka, može predložiti do dva kandidata.
(6) Kandidate mogu predložiti i skupine mladih, i to:
− u jedinicama lokalne samouprave koji imaju do 3.000 stanovnika, skupine od najmanje 5
mladih,
− u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, skupine od
najmanje 10 mladih,
− u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika, skupine od
najmanje 15 mladih,
− u jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 30.000 stanovnika, skupine od najmanje
20 mladih,
− u županijama i u Gradu Zagrebu, skupine od najmanje 25 mladih.“
(7) Pravo biranja članova savjeta mladih imaju svi mladi s prebivalištem u jedinici lokalne
odnosno područne (regionalne) samouprave.
(8) Način i uvjeti postupka biranja članova savjeta mladih iz stavka 1. ovog članka propisat će se
odlukom o osnivanju savjeta mladih.
(9) Postupak biranja članova savjeta mladih održava se na polovici mandata članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih na redovnom
postupku biranja članova savjeta mladih, treće nedjelje u svibnju.“
Članak 8.
Iza odredbi članka 8. dodaje se naslov koji glasi: „KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH“ te
članak 8.a koji glasi:
„(1) Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih.
(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju članovi savjeta mladih, sukladno
poslovniku o radu savjeta mladih.
(3) Ako savjet mladih u roku od 90 dana od dana proglašavanja službenih rezultata postupka
biranja članova savjeta mladih ne izabere predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih,

predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave raspisat će novi
postupak biranja članova savjeta mladih.“
Članak 9.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„(1) Članovi savjeta mladih biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.
(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješit će
člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne sudjeluje u radu savjeta mladih, ako
navrši tridesetjednu godinu života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
(3) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave razriješi
prije isteka mandata najmanje trećinu članova savjeta mladih provest će postupak dodatnog
popunjavanja za onoliko članova savjeta mladih koliko ih je razriješeno prije isteka mandata.
(4) Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog popunjavanja traje do isteka
mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja za savjet mladih .“
Članak 10.
Članak 10. mijenja se i glasi:
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
1. raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima
– značajnima za rad savjeta mladih,
– iz djelokruga rada predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave koji su od interesa za mlade,
2. predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave:
- donošenje odluka,
- programa i drugih akata od značenja za unapreñivanje položaja mladih na području jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
- raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapreñivanje položaja mladih na području
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te način rješavanja navedenih
pitanja,
3. daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeñivanje
položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
4. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade,
– izrañuje izvješća i analize nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni
program za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni
program za mlade),
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapreñivanje položaja mladih,
– potiče meñusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave na sjednice savjeta mladih te
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
5. potiče i sudjeluje u financiranju projekata udruga i drugih registriranih oblika organiziranja mladih,
kao i mladih pojedinaca, a osobito projekata koji se odnose na mlade,
6. podnosi godišnje izvješće o svom radu i izvješće o izvršenju financijskog plana predstavničkom
tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“
Članak 11.
U članku 11. stavku 1. riječ: „dva“ mijenja se riječju: „tri“.

U stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: „1/3 mladih s područja jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave te predsjednika predstavničkog tijela jedinice.“
Članak 12.
U članku 12. stavku 3. iza riječi: „vlasništvu“ dodaje se tekst koji glasi: „ili je član njezinih tijela
upravljanja“.
Članak 13.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„(1) Savjet mladih predstavlja predsjednik savjeta mladih.
(2) Ako je predsjednik savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti u
razdoblju dužem od 30 dana, zamjenjuje ga njegov zamjenik.
(3) Ako predsjednik savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti u razdoblju dužem od 3 mjeseca,
tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, sukladno poslovniku o radu
savjeta mladih, može pokrenuti postupak za izbor novog predsjednika savjeta.
(4) Ako je zamjenik predsjednika savjeta mladih spriječen obavljati dužnosti zamjenika
predsjednika savjeta mladih u razdoblju dužem od 3 mjeseca, predsjednik savjeta mladih ili najmanje
1/3 članova savjeta mladih može pokrenuti postupak za izbor novog zamjenika predsjednika savjeta
mladih.
(5) Postupak za izbor novog predsjednika savjeta mladih ili zamjenika predsjednika savjeta
mladih, može, po službenoj dužnosti, pokrenuti tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave, u svim onim slučajevima kad se utvrdi da predsjednik savjeta mladih ili zamjenik
predsjednika savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Zakonu, općim aktima jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili poslovniku o radu savjeta mladih.“
Članak 14.
U članku 16. stavku 5. riječi „i podnosi na odobravanje“, brišu se.
Članak 15.
U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Program svog rada savjet mladih dostavlja predstavničkom tijelu te izvršnom tijelu jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, radi osiguravanja potrebnih financijskih
sredstava.“
Članak 16.
U članku 18. iza riječi: „tijelu“ dodaju se riječi: „te izvršnom tijelu“.
Članak 17.
(1) U naslovu iznad članka 20. iza riječi: „RAD“ dodaju se riječi: „I PODRŠKA RADU“.
(2) U članku 20. riječi: „iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga članka“
zamjenjuju se riječima: „u visini od najmanje 0,25 % prihoda predviñenim proračunom jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave“, a u stavku 3. iza riječi: „troškova“ dodaju se
riječi: „dolaska na sjednice, kao i drugih troškova“.
Članak 18.
Iza članka 20. dodaje se članci 20a. i 20b. koji glase:
„Članak 20a.
Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave osigurava jednostavnu dostupnost
pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, članovima i radu savjeta mladih na
svojoj Internetskoj stranici te omogućava zasebnu elektroničku komunikaciju s mladima.“

Članak 20b.
(1) Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je svojim općim aktima
propisati najmanje jedno radno mjesto koje sadrži opis poslova vezanih za provedbu ovog Zakona i
rad savjeta mladih.
(2) Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave će meñu svojim službenicima odrediti
službenika zaduženog za mlade, i to nakon prethodnog usuglašavanja o toj osobi sa savjetom mladih.
(3) Službenik iz stavka 2. ovoga članka poslove u vezi s mladima može obavljati puno radno vrijeme
ili samo dio svojeg radnog vremena, što ne smije ograničiti pristup mladih informacijama o pitanjima
od njihovog interesa.
(4) Službenik iz stavka 2. ovoga članka obavlja i poslove u vezi sa savjetom mladih.
(5) U slučaju većeg obima posla, za poslove u vezi s mladima i za savjet mladih može se odrediti i
više službenika, po postupku odreñenom odredbom stavka 2. ovog članka.“
Članak 19.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„(1) Druge poslove u vezi s mladima te poslove za savjet mladih obavljaju upravna tijela (upravni
odjeli i službe) u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(2) Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave osigurava voñenje zapisnika sa
sjednica savjeta mladih, pripremu odluka i akata te njihovo formuliranje nakon donošenja, prijem i
otpremu pošte, financijsko poslovanje, te druge upravne i stručne poslove za savjet mladih.“
Članak 20.
Iza članka 21. dodaje se naslov „ODNOS SAVJETA MLADIH I PREDSTAVNIČKOG TE
IZVRŠNOG TIJELA“ te članci 21a. i 21b. koji glase:
Članak 21a.
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dostavlja savjetu
mladih sve pozive na svoje sjednice, kao i zapisnike s održanih sjednica te na drugi prikladni način
informira savjet mladih o svim svojim aktivnostima.
(2) Predsjednik predstavničkog tijela najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak s
predsjednikom savjeta mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove predstavničkog tijela, savjeta
mladih i drugih tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, a na kojem
raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji predstavničkog tijela i drugih tijela
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih.
(3) U slučaju da više jedinica osnuje zajednički savjet mladih, sastanak iz stavka 2. ovog članka saziva
onaj predsjednik predstavničkih tijela kojeg zajednički odrede svi predsjednici predstavničkih tijela
jedinica koje su osnovale zajednički savjet mladih, a na sastanku sudjeluju svi predsjednici
predstavničkih tijela.
(4) Na zahtjev savjeta mladih predstavničko tijelo će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to
najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostave zahtjeva savjeta mladih.
(5) Savjet mladih je dužan odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela te u primjerenom
roku dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga njegovog rada zatraži
predstavničko tijelo.
Članak 21b.
(1) Savjet mladih surañuje s izvršnim tijelom jedinice lokalne, odnosno (područne) regionalne)
samouprave redovitim meñusobnim informiranjem, konzultiranjem i drugim oblicima suradnje.
(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba jedanput godišnje
pismeno obavještava savjet mladih o svojim aktivnostima koje su u vezi s pitanjima od interesa za
mlade.

(3) Savjet mladih najmanje jedanput godišnje dostavlja izvještaj o svojim aktivnostima općinskom
načelniku, gradonačelniku, županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba.
(4) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba će u prijedlogu proračuna
osigurati sredstva za rad savjeta mladih najmanje u visini odreñenoj odredbom članka 20. ovog
Zakona.
Članak 21.
Iza novog članka 21b. dodaje se naslov „NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA, PRAĆENJE,
EDUKACIJA I ISTRAŽIVANJE“ te članci 21c.-21f. koji glase:
Članak 21c.
Nadzor nad provedbom ovog Zakona provode ministarstvo nadležno za mlade te uredi državne uprave
u jedinicama područne (regionalne) samouprave.
Članak 21d.
(1) Ministarstvo nadležno za mlade prati stanje u području rada savjeta za mlade periodičnim
prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradom stručnih
analiza i elaborata te na druge prikladne načine.
(2) U prikupljanju podataka iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju uredi državne uprave u jedinicama
područne (regionalne) samouprave.
Članak 21e.
Ministarstvo nadležno za mlade brine se za provedbu periodičnih znanstveno-stručnih istraživanja u
području rada savjeta za mlade.
Članak 21f.
(1) Ministarstvo nadležno za mlade utvrñuje programe i osigurava edukaciju za tijela državne uprave,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, savjete mladih i druge dionike provedbe ovog
Zakona.
(2) Provedba edukacije iz stavka 1. ovoga članka može se povjeriti prikladnim edukacijskim
ustanovama, udrugama i drugim pravnim ili fizičkim osobama.
Članak 22.
Naslov ispred članka 22. Zakona mijenja se i glasi: „PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“.
Članak 23.
(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će svoje statute, odluke o osnivanju
savjeta mladih i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od stupanja Zakona na
snagu.
(2) Savjeti mladih koji su osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07)
nastavljaju s radom do 30. travnja 2012. godine.
(3) Postupak biranja članova za nove savjete mladih provest će se u svibnju 2012. godine prema
odredbama ovoga Zakona.
(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave koje još nisu osnovale savjete mladih dužne osnovati iste u roku od 90 dana od
usklañivanja akata iz stavka 1. ovog članka.
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

