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             PRIJEDLOG 

Na temelju članka 4. Zakona o savjetu mladih (NN RH 23/07), članka 43. Statuta Grada 
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj  _____  
sjednici održanoj _________ donijelo 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH  GRADA ČAKOVCA 
 

Članak 1. 
 U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 08/07), 
mijenja se naslov Odluke te glasi: „Odluka o Savjetu mladih Grada Čakovca“. 
 

Članak 2.  
 Točka I. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca mijenja se i glasi: 

„Grad Čakovec ima Savjet mladih Grada Čakovca, kao savjetodavno tijelo Gradskog 
vijeća Grada Čakovca kojem je svrha aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Čakovca 
(u nastavku: Savjet mladih).“ 

Članak 3.  
 Točka III. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca  mijenja se i 
glasi: 
„Izbor članova Savjeta mladih obavlja Gradsko vijeće Grada Čakovca javnim pozivom sukladno 
odredbama ove Odluke.  
 U točci III. stavku 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 08/07) riječi: „Uredu Grada“ zamjenjuju se riječima: „Upravnom odjelu za upravu 
Grada Čakovca.“ 

Članak 4. 
U točki IV. stavku 2. riječi: „tajnik Grada“ zamjenjuju se riječima: „pročelnik Upravnog 

odjela za upravu“. 
Članak 5. 

U točci VII. stavku 1. riječi: „Uredu Grada“ zamjenjuju se riječima: „Upravnom odjelu za 
upravu Grada Čakovca“. 

Članak 6.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sl. gl. Grada Čakovca. 

KLASA: 021-05/10-01/5 
URBROJ:2109/2-01-10-04 
Čakovec, _______  2010. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Sukladno članku 4. Zakona o Savjetima mladih (NN RH 23/07) i Odluci o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 08/07) Odluku o osnivanju savjeta mladih te njene izmjene 
i dopune donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca u skladu sa spomenutim zakonom, Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 129/07, 125/08, 36/09) 

Odlukom o osnivanju savjeta mladih uređuje se: - broj članova, 
- način izbora članova Savjeta mladih, 
- način utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od 

neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, 
- način financiranja rada i programa savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad 

savjeta mladih te 
- ostala pitanja od značenja za rad Savjeta mladih. 

Došlo je do promjene što se tiče naziva Odluke. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čakovca promijenila je naziv u Odluku o Savjetu mladih Grada Čakovca, kao stalnom savjetodavnom 
tijelu Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 3. sjednici održanoj 24. rujna 2009. donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca u kojoj je Upravni odjel za upravne, 
opće, zajedničke i stručne poslove (prije toga Ured Grada) promijenio naziv u Upravni odjel za upravu, pa 
je u skladu s time potrebno donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Čakovca. 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v. r. 

 











 


