Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 41/14.) i
članka 32. Statuta Općine Runovići («Službene novine Općine Runovići» broj 1/09.),
Općinsko vijeće Općine Runovići na 9. sjednici održanoj 19.12.2014. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Općinskog savjeta mladih
Općine Runovići
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Općinski savjet mladih Općine Runovići (dalje u
tekstu:Savjet mladih) kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Runovići (u daljnjem
tekstu: Vijeće), te utvrđuje broj članova i osnovna mjerila za sastav članova Savjeta mladih,
postupak izbora predsjednika i članova, djelokrug i način rada Savjeta mladih, način utjecaja
Savjeta mladih na rad Vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od interesa za mlade
i problematiku mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih, osiguravanje
prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na
pripremu, donošenje i provedbu odluka Vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji
položaj mladih u lokalnoj sredini.
II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta.
Članak 4.
Za člana Savjeta mladih može se kandidirati i biti izabrana osoba koja ima
prebivalište na području Općine Runovići, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29)
godina života. Radi ravnomjerne zastupljenosti različitih dobnih skupina, prema vrstama
školske i studentske populacije, te zastupljenosti mladih koji se profesionalno ili volonterski
bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga Savjeta mladih od interesa mladih i
skrbi za mlade, imajući u vidu što širu i ravnomjerniju zastupljenost različitih godišta i
zastupljenost oba spola, kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge
koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani
i koji djeluju na području Općine Runovići.
III. JAVNI POZIV I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA
SAVJETA MLADIH
Članak 5.
Vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom
najkasnije 60 dana prije prestanka mandata Savjeta mladih tekućeg saziva. Od dana
upućivanja javnog poziva pa do dana izbora članova Savjeta mladih ne može proći manje od
30 niti više od 60 dana.
Članak 6.
Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Savjeta mladih donosi Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća. Odlukom iz stavka 1.

ovoga članka utvrđuje se obvezatni sadržaj javnog poziva u skladu s ovom Odlukom i
Zakonom. Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih,
obavezno sadrži:
- podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u određenom roku podnesu
prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih,
- podatke o predloženim kandidatima i načinu sastavljanja prijedloga,
- ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata,
- rok predaje prijedloga,
- potpisane izjave kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Savjeta mladih,
- druge potrebne podatke i dokaze, kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani
prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih, te
- naziv tijela gdje se može podići Obrazac za predaju prijedloga.
Članak 7.
Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih sastavljeni prema
objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, na propisanom obrascu ovlašteni predlagatelji
predaju Komisiji za izbor i imenovanja Vijeća (dalje: Komisija), prema uputama iz Javnog
poziva. Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i/li potpisom ovlaštene osobe predlagatelja. Komisija je
dužna zaprimljene prijedloge pregledati i utvrditi njihovu ispravnost, te potvrditi datum
primitka.
Članak 8.
Ako zaprimljeni prijedlog liste kandidata nije pravovremen ili nije pravilno
sastavljen ili ne sadrži pisane dokaze u prilogu, Komisija će odbiti njegov prijem. Ako
predstavnik ovlaštenog predlagatelja i nadalje zahtjeva prijam njegova prijedloga, Komisija
će prijedlog zaprimiti i sastaviti službenu bilješku o utvrđenim nepravilnostima. Prijedlog
kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, neće se razmatrati.
Članak 9.
Komisija, na temelju pravovaljano i uredno zaprimljenih prijedloga ovlaštenih
predlagatelja sastavlja i utvrđuje listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih.
Članak 10.
Lista kandidata utvrđuje se na način da se uz naziv predlagatelja navodi ime i
prezime kandidata prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži:
- naznaku predlagatelja i datum zaprimljenog prijedloga,
- ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, te
- mjesto prebivališta.
Lista se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranici Općine u roku od pet
(5) dana od dana isteka roka za dostavu
prijedloga.
IV. POSTUPAK IZBORA
Članak 11.
Izbore za članove Savjeta mladih provodi Vijeće na temelju prijedloga kandidata
kojeg je sukladno ovoj Odluci, Statutu Općine i Poslovnika Vijeća utvrdila Komisija.
Postupak izbora članova Savjeta mladih provodi se tajnim glasovanjem. Izabrani su oni

kandidati koji su dobili najveći broj glasova Vijeća, do ukupnog broja članova Savjeta
mladih. Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, a do ukupnog broja na listi može
biti izabran još jedan član Savjeta mladih, glasovanje se do ukupnog broja članova ponavlja
za kandidate s najvećim brojem glasova.
Članak 12.
Glasovanje se provodi glasačkim listićem, ovjerenim pečatom Vijeća. Liste
kandidata unose se na glasački listić redom kojim su podnesene Komisiji. Glasački listići su
iste veličine i oblika. Na glasačkom listiću prezimena kandidata navode se redoslijedom
predlagatelja, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog
kandidata.
V. PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
Članak 13.
Savjet mladih ima predsjednika koji predstavlja i zastupa Savjet mladih, saziva
sjednice Savjeta mladih i predsjedava im. Predsjednika Savjeta mladih bira Savjet, na prvoj
konstituirajućoj sjednici Savjeta većinom glasova svih članova Savjeta mladih. Zamjenik
predsjednika bira se po istom postupku kao i predsjednik Savjeta mladih. Postupak izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih provodi se tajnim glasovanjem u skladu
s Poslovnikom. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih je dvije (2)
godine i istovjetan je s mandatom članova Savjeta mladih. Predsjednika Savjeta mladih u
slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika. Ako
predsjednik Savjeta mladih bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora predsjednika
provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata
članova Savjeta mladih izabranih na redovnim izborima.
VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 14.
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije (2) godine. Vijeće će
razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako uzastopno i neopravdano ne
prisustvuje sjednicama Savjeta mladih u razdoblju duljem od šest (6) mjeseci, kada navrši 30
godina života, na osobni zahtjev, te ako je pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od šest (6) mjeseci. U slučaju iz stavka 2. ovoga članka i na
temelju izvješća Komisije novi član Savjeta mladih postaje slijedeći neizabrani kandidat s
liste kandidata s koje je izabran član koji se razrješava. Ako na toj listi nema kandidata,
Vijeće će, na temelju izvješća Komisije za člana Savjeta mladih izabrati neizabranog
kandidata s druge liste koji je dobio najveći broj glasova na provedenim redovnim izborima.
Kada nastupe okolnosti opisane u stavcima 3. i 4. ovoga članka mandat novoizabranom članu
traje do isteka tekućeg mandata Savjeta mladih.
VII. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH
Članak 15.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
1. bira predsjednika i zamjenika predsjednika,
2. donosi poslovnik o radu,
3. donosi program rada i financijski plan,
4. osniva stalna i povremena radna tijela,
5. raspravlja o pitanjima iz djelokruga Vijeća koja su od interesa za mlade i predlaže Vijeću
raspravu o tim pitanjima,

6. daje mišljenje Vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za mlade,
7. predlaže Vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje
položaja mladih,
8. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
9. izrađuje izvješća i dostavlja ih nadležnim tijelima, predlaže donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
10. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
11. informira mlade o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
12. potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja,
13. raspravlja o pitanjima značajnima za mlade, te obavlja i duge poslove od interesa za
mlade.
Članak 16.
Prije donošenja općeg akta kojim se uređuju pitanja koja se na neposredan
način tiču mladih, Vijeće je dužno svu dokumentaciju dostaviti Savjetu mladih na prethodno
razmatranje i iznošenje mišljenja. Savjet mladih može samostalno podnijeti inicijativu prema
Vijeću za razmatranje određenih pitanja iz djelokruga Savjeta mladih. Sve prijedloge,
komentare i primjedbe prema Vijeću, Savjet mladih dostavlja u pisanom obliku.
Članak 17.
Savjet mladih radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne,
a saziva ih i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. Redovite sjednice Savjeta mladih
predsjednik je dužan sazvati najmanje jedanput u dva (2) mjeseca. Predsjednik Savjeta mladih
dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje dva (2) člana
Savjeta mladih.
Članak 18.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina svih članova
Savjeta, ako Zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih nije drukčije
određeno.
Članak 19.
Način rada, postupak donošenja odluka, sazivanje, rad i tijek sjednica, te
konstituiranja Savjeta mladih, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika i članova radnih tijela Savjeta mladih, prava i dužnosti njegovih članova i druga
pitanja od značajna za rad Savjeta mladih uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Članak 20.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta ako
svojim radom mogu pridonijeti u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta u
postupku izrade, donošenja i provedbe programa rada Savjeta mladih i drugih akata iz
djelokruga Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Vijeću u vezi s donošenjem
odluka i programa od interesa za mlade. Na sjednicama Savjeta mladih se prema potrebi
pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Općine Runovići i drugih tijela ako to zahtjeva sadržaj
dnevnog reda o kojem se raspravlja, zauzima stajališta ili odlučuje. Osobe iz stavaka 1. i 2.
ovoga članka sudjeluju u radu Savjeta mladih, bez prava odlučivanja.
VIII. PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH
Članak 21.

Svoj rad Savjet mladih temelji na godišnjem programu rada kojeg Savjet donosi
većinom glasova svih članova. Program rada, uz sadržaje od interesa za mlade iz rada Vijeća,
obuhvaća i ostale sadržaje i aktivnosti u sklopu djelokruga Savjeta mladih, te nositelje
pojedinih aktivnosti i rokove za njihovo izvršavanje. Program rada priprema se u suradnji s
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine. U izradi programa mogu sudjelovati i osobe iz
članka 20. stavka 1. i članka 23. stavka 1. ove Odluke.
Članak 22.
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti
predviđaju financijska sredstava, ta se sredstava na temelju financijskog plana osiguravaju u
Proračunu Općine Runovići. Program rada za narednu kalendarsku godinu Savjet mladih
podnosi na odobravanje Vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine. O svom radu Savjet
mladih podnosi Vijeću godišnji izvještaj.
IX. RADNA TIJELA SAVJETA MLADIH
Članak 23.
Savjet mladih, prema potrebi osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu
Programa Savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema
mladih, te za organizaciju i djelovanje foruma, tribina i radionica za pojedine dobne skupine
mladih ili srodne vrste problema mladih. Zadaci, način rada, sastav, broj članova i druga
pitanja vezana za izbor i (li) imenovanje članova radnih tijela urediti će se Poslovnikom o
radu Savjeta mladih. U radu radnih tijela Savjeta mladih mogu sudjelovati i osobe iz članka
20. stavka 1. ove Odluke, bez prava odlučivanja.
X. MEĐUSOBNA SURADNJA
Članak 24.
U cilju unapređenja rada, a osobito na razmjeni iskustava i programa za
poboljšanje položaja mladih Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te s organizacijama
mladih.
XI. FINANCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 25.
Općina Runovići osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska
sredstva, prostorne i druge uvjete). Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine na
temelju odobrenog programa rada i financijskog plana. Članovi Savjeta mladih ne primaju
naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih u
skladu s ovom Odlukom, te općim aktima Vijeća kojima se uređuju prava na naknadu
troškova za rad članova radnih tijela Vijeća. Isplata troškova za rad članovima i troškova za
provedbu programa Savjeta mladih vrši se iz Proračuna Općine po nalogu predsjednika
Savjeta mladih i uz supotpis Općinskog načelnika.
Članak 26.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine.
XII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 27.
Ako su podnositelju prijedloga liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih u
postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Odboru za statut, poslovnik i upravu Vijeća (dalje: Odbor) u roku od 48 sati
od dana odbijanja prijema prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku od
48 sati od dana podnošenja žalbe. Odbor provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga
kandidata za izbor člana Savjeta mladih, a njegova odluka je konačna i obvezuje Komisiju u
izradi liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Iznimno, iz članka 5. ove Odluke, postupak izbora za članove Savjeta mladih
prvog saziva Vijeće pokreće javnim pozivom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Članak 29.
Nakon provedenih izbora konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva
predsjednik Vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.
Članak 30.
Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom analogno se primjenjuje Zakon o
osnivanju savjeta mladih, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut
Općine i Poslovnik Vijeća.
Članak 31.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da prema potrebi donosi popratne akte za
provedbu postupka izbora članova Savjeta mladih.
Članak 32.
Odbor propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, a prema
potrebi donosi obvezatne upute u provedbi postupka za izbor članova Savjeta mladih.
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim glasniku
Općine Runovići.
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