Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje (»Službeni vjesnik Općine Štefanje«
broj 01/06 ), članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Štefanje Općinskog vijeća Općine Štefanje, Općinsko vijeće
Općine Štefanje, na svojoj sjednici održanoj 28. ožujka 2009. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Štefanje

Članak 1.
U Savjet mladih Općinskog vijeća Općine Štefanje izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silvestar Štefović, Staro Štefanje 84
Goran Bužak, Staro Štefanje 44
Judita Emić, Štefanje 96
Marko Novaković, Štefanje 165
Luka Lamač, Štefanje 45B
Mario Martinović, Laminac 149
Ivan Novaković, Štefanje 53B

Svi izabrani članovi savjeta mladih su s područja Općine Štefanje, te imaju između 15
(petnaest) i 29 (dvadesetidevet) godina
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Štefanja.
Savjet mladih:
-

-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su
od interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja
za unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i
drugih akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja
predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne samouprave na sjednice
savjeta mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Članak 3.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora svih članova
Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava načelnik
Općine Štefanje.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku
Općine Štefanje''.
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