KLASA: 011-01/08-01/01
URBROJ: 2181/01-01-10-29
Split, 6. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Split dana 6. srpnja 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita
te ga dostavlja predsjedniku Gradskoga vijeća Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Ivana Viñak-Bjedov,
pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
OBRAZLOŽENJE
Gradonačelnik Grada Splita povukao je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Savjeta mladih dostavljenog uz Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, te
utvrñuje novi tekst iste i prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viñak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

Ured gradonačelnika
KLASA: 011-01/08-01/01
URBROJ: 2181/01-09-00/01-10-28/29
Split, 2. srpnja 2010.

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA

PREDMET

PRAVNI TEMELJ

PREDLAGATELJ
STRUČNA PRIPREMA
PRETHODNA
RASPRAVA
NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE
IZVJESTITELJ PRED
GRADSKIM VIJEĆEM
SREDSTVA ZA
PROVĐENJE

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Splita
Članak 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br.: 109/07),
članka 2. i 5. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“,
br.: 23/07) i članak 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 17/09)
Gradonačelnik
Ured gradonačelnika
Nije propisana
Gradsko vijeće
Ivana Viñak Bjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika
Sredstva za provoñenje ove Odluke su osigurana u proračunu Grada
Splita

PROČELNICA
Ivana Viñak Bjedov, dipl. polit.

Na temelju članka 2. i 5. stavka 2. Zakona o savjetima mladih i članka 36. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09), Gradsko vijeće Grada Splita na ____. sjednici,
održanoj ____________ 2010. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj
8/08), u cijelom tekstu, osim u članku 16. stavku 1., riječi „Gradsko poglavarstvo“, zamjenjuje se
rječju „Gradonačelnik“ u odgovarajućim gramatičkim oblicima.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„Savjet broji jedanaest (11) članova koje bira i razrješava Gradsko vijeće. Gradsko vijeće
pokreće postupak izbora Savjeta javnim pozivom ovlaštenim predlagateljima.
Prijedlog teksta javnog poziva utvrñuje Komisija Gradskoga vijeća za suradnju s mladima i
predlaže Gradskom vijeću na usvajanje.
Ovlašteni predlagatelji za kandidate za članove Savjeta su udruge mladih, i udruge koje se
bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih».
Članak 3.
U članku 6., stavak 2., mijenja se i glasi:
„Pisani i obrazloženi prijedlozi za članove Savjeta ovlašteni predlagatelji iz članka 2. stavka 2.
ove Odluke dostavljaju Komisiji Gradskoga vijeća za suradnju s mladima u roku utvrñenom javnim
pozivom. Na temelju prispjelih prijedloga Komisija će utvrditi prijedlog liste kandidata koji
ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i dostaviti je Odboru Gradskoga vijeća za izbor i imenovanja.
Odbor na temelju dostavljene liste kandidata utvrñuje prijedlog rješenja o izboru Savjeta te ga
upućuje Gradskom vijeću na donošenje.»
Članak 4.
U članku 16., u stavku 1., umjesto riječi „Gradsko poglavarstvo“, treba pisati naziv
„Gradsko vijeće“.
Članak 5.
U članku 9., stavku 3. riječi «do 30 rujna tekuće godine» zamjenjuju se riječima «do 15
studenoga tekuće godine».
Članak 6.
Članak 11. mijenja se i glasi:
« Izvješće o radu Savjet podnosi dva puta godišnje i to najkasnije do 30. rujna tekuće godine i do
28. veljače naredne godine za prethodnu godinu».
Članak 7.
U članku 13. u stavku 3: riječi «tijelo Gradske uprave zaduženo za prosvjetu i šport»
zamjenjuje se riječima «tijelo Gradske uprave zaduženo za rad radnih tijela Gradskoga vijeća».

Članak 8.
Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise za izradu i objavu pročišćenog teksta
Odluke.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenome glasniku Grada
Splita“.
KLASA:
URBROJ
Split,
PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić

O b r a z l o ž e nj e
Na temelju izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
valjao je uskladiti akte sa Zakonskim promjenama.
Slijedom toga u cijelom tekstu Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo“ se zamjenjuje
riječju „Gradonačelnik“. Izuzetak je u članku 16., stavku 1., gdje je izravno primijenjen princip
sadržan u članku 8. stavku 1. Zakona o savjetima mladih, kojim je utvrñeno da Gradsko vijeće
pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih. javni poziv za predlaganje kandidata.
Člankom 2. i 6. Odluke propisuje se nadležnost Komisije Gradskoga vijeća za suradnju s
mladima za utvrñivanje prijedloga teksta javnog poziva koji dostavlja Gradskom vijeću na
usvajanje kao i nadležnost za utvrñivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete na temelju
dostavljenih prijedloga ovlaštenih predlagatelja.
Tako utvrñenu listu Komisija će dostaviti je Odboru Gradskoga vijeća za izbor i
imenovanja. Odbor na temelju dostavljene liste kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrñuje prijedlog
rješenja o izboru Savjeta te ga upućuje Gradskom vijeću na donošenje.
U članku 9., stavku 3. riječi «do 30 rujna tekuće godine» zamjenjuju se riječima «do 15
studenoga tekuće godine iz razloga što se tada dostavljaju prijedlozi programa radi izrade prijedloga
Proračuna.
Članak 11. mijenja se na način da se izvješće o radu Savjeta podnosi dva puta godišnje i to
najkasnije do 30. rujna tekuće godine i do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu kao i sva
ostala izviješća.
U članku 13. u stavku 3 kao upravno tijelo nadležno za obavljanje stručno tehničkih poslova
propisuje se tijelo Gradske uprave zaduženo za rad radnih tijela Gradskoga vijeća umjesto tijela
Gradske uprave zaduženo za prosvjetu i šport.

