
O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina 

 
 Stupanjem na snagu Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ RH broj 41/14) 
prestao je važiti Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ RH broj 23/07). Jedinice 
lokalne samouprave dužne su uskladiti svoj opći akt s novim Zakonom. 
  
 Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ogulina s 
ciljem osiguravanja promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj 
razini te sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i 
značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja 
mladih na području Grada Ogulina. 
 
 U odnosu na prethodni zakon postoji nekoliko novih rješenja u novom zakonu: 
- članovi savjeta mladih mogu postati i osobe koje imaju boravište na području jedinice 
lokalne samouprave, 
- produljena je dobna granica za izbor članova savjeta na osobe koje u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u savjetu imaju navršenih 30 godina života, 
- svaki član savjeta ima svojeg zamjenika, 
- u odnosu na ranijih 30 dana, sada je obveza Gradskom vijeću pokrenuti postupak izbora 
članova savjeta najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata tekućeg saziva savjeta, 
- pojam ovlaštenih predlagatelja definiran je na novi način, kao: udruge koje su sukladno 
statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička 
vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih 
organizacija u RH i neformalne skupine mladih, 
- u cijelom zakonu je za svaku pojedinu radnju izbora članova i rada savjeta propisana obveza 
objave na službenim mrežnim stranicama, 
- u cijelom zakonu se puno podrobnije propisuje bliska suradnja savjeta mladih sa Gradskim 
vijećem i Gradonačelnikom, a posebice je istaknuta značajnija uloga predsjednika Gradskog 
vijeća u radu savjeta mladih. 
 

 Predlaže se da Gradsko vijeće Grada Ogulina donese Odluku o osnivanju savjeta 
mladih Grada Ogulina, u predloženom tekstu. 

 

             Pročelnica 

   Stručne službe Gradskog vijeća 

i Gradonačelnika 

______________________ 
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