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1.
Temeljem članka 2. Zakona o savjetima mladih ( NN broj 23/07 ) i članka 38. Statuta Grada Novigrada
(„Službene novine Grada Novigrada“ broj 11/01., 2/02., 5/03., 7/03. i 7/04) Gradsko Vijeće Grada Novigrada na sjednici
održanoj 03. veljače 2009. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Novigrada

Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Novigrada (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj
članova, postupak izbora članova, djelokrug i način rada, utjecaj savjeta mladih na rad Gradskog vijeća u postupku
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja programa rada
Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad, te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog Vijeća Grada Novigrada i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja
mladih u javni život Grada Novigrada.
Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Novigrada, u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Sastav i izbor članova Savjeta mladih
Članak 4.
Savjet mladih ima sedam (7) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Novigrada pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih s područja Grada Novigrada.
Članak 6.
Prijedlog kandidata podnosi se Upravnom odjelu za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada
Novigrada ( U daljnjem tekstu: Upravni odjel) u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva na službenim
oglasnim pločama Grada Novigrada, web stranici i javnim medijima.
Prijedlog kandidata mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
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Po zaprimanju prijedloga predlagatelja Upravni odjel iste upućuje u roku od osam (8) dana Povjerenstvu za
osnivanje savjeta mladih Grada Novigrada ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno
podnijet potpun prijedlog.

Pojedinačne prijedloge koji nisu pravovremeni i valjani, ili su podneseni od strane subjekata izvan kruga
ovlaštenih predlagatelja iz članka 5. ove Odluke, Povjerenstvo neće uzeti u obzir pri sačinjavanju prijedloga liste. Po
utvrđivanju prijedloga liste kandidata za članove Savjeta, Povjerenstvo isti upućuje Gradskom vijeću radi nadležnog
postupanja u skladu s odredbama ove odluke.

mladih.

Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga liste kandidata izabrati članove Savjeta

Članak 7.
Vijećnici Grada Novigrada biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom o
radu Gradskog vijeća.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. Na glasačkom listiću su
prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena
kandidata a najviše sedam (7). U pripremi i postupku tajnog glasovanja Gradskom vijeću pomaže Upravni odjel.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova.U slučaju da
pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj
sjednici.

Mandat članova Savjeta mladih Grada Novigrada
Članak 8.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Gradsko vijeće Grada Novigrada razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči
sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, te ako odjavi prebivalište s područja
Grada Novigrada.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Gradsko vijeće
raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak
za izbor novih članova Savjeta mladih.
Djelokrug rada savjeta mladih
Članak 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih;
raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za
mlade;
predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja
mladih na području Grada;
predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na
području Grada, te način rješavanja navedenih pitanja;
daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih;
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade;
izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
(lokalni program djelovanja za mlade)
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade
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(lokalni program djelovanja za mlade)
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
10. potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih
12. po potrebi poziva predstavnike Gradskog vijeća na sjednice Savjeta mladih
13. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
9.

Članak 10.
Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća osigurava se na način da se svi akti kao i zapisnik sa
sjednica Savjeta mladih obvezno dostave Upravnom odjelu najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice.
Komunikacija se također može održavati prisustvom gradonačelnika Grada i predsjednika Gradskog vijeća na
sjednicama Savjeta mladih ukoliko za to postoji opravdani interes.

Način rada savjeta mladih
Članak 11.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30. dana od konstituiranja Savjeta mladih saziva i njome do
izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava predsjednik Gradskog vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih mora biti prisutna većina članova Savjeta mladih.
Članak 12.
Savjet mladih na konstituirajućoj sjednici donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih, većinom glasova svih
članova.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih te način i izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika u skladu s Zakonom i ovom Odlukom.
Po donošenju Poslovnika o radu Savjet mladih vrši izbor predsjednika i zamjenika.
Članak 13.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 3
člana Savjeta mladih.
Članak 14.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se
odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.
Članak 15.
Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika
u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Članak 16.
Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i
skrb o mladima.
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Članak 17.
Savjet mladih donosi program rada za slijedeću kalendarsku godinu najkasnije do 15. listopada tekuće godine,
uz suglasnost Gradskog vijeća.
Program rada Savjeta mladih sadrži slijedeće aktivnosti:
sudjelovanje u kreiranju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade
suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade;
suradnja s tijelima općine u politici prema mladima.
Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važnih za rad Savjeta mladih i poboljšanja položaja mladih.
Članak 18.
Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja
financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju financijskog plana
osiguravaju u Proračunu Grada.
Članak 19.
Savjet mladih Grada Novigrada podnosi redovita godišnja izviješća o svom radu Gradskom vijeću najkasnije do
28. veljače tekuće godine za predhodnu godinu.

Suradnja savjeta mladih
Članak 20.
U cilju unapređenja rada Savjet mladih sa savjetima mladih drugih općina, gradova i županija mogu surađivati
međusobno, te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne
(područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

Sredstva za rad savjeta mladih
Članak 21.
Grad Novigrad osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu
pomoć i sl.) u proračunu Grada Novigrada na temelju odobrenog programa i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u
Savjetu mladih.
Članak 22.
U obavljanjun stručnih i administrativnih poslova Savjetu mladih pomaže Upravni odjel.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Novigrada, a ima se
objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Grada.
Klasa:007-02/08-01/2
Urbroj: 2105/03-02/01-08-02
Novigrad, 03. veljače 2009.
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Gradsko vijeće Grada Novigrada
Predsjednik:
Vladimir Torbica, v.r.

2.
Na temelju odredbe članaka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), odredbe članka 27. stavak 3. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 142/98), odredbe čl. 80. Statuta Grada
Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 i 7/04), te odredbe članka 28. stavak
2.Statuta Muzeja – Museo Lapidarijum Grad Novigrad, Gradsko vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana 03.
veljače 2009. godine donosi slijedeću

ODLUKU

1.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Grada Novigrada za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice Muzeja/Museo Lapidarium.

2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama
Grada Novigrada».

KLASA: 612-01/09-01/1
URBROJ: 2105/03-02/01-08-04
U Novigradu, 03. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK
Vladimir Torbica, v.r.
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3.
Na temelju odredbe članaka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), odredbe članka 27. stavak 3. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 142/98), odredbe čl. 80. Statuta Grada
Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 i 7/04), te odredbe članka 28. Statuta
Muzeja – Museo Lapidarijum Grad Novigrad, Gradsko vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana 03. veljače
2009. godine donosi slijedeću
Odluku
o imenovanju Natječajnog odbora za izbor ravnatelja/ice Muzeja- Museo Lapidarijum

1.

Imenuje se Natječajni odbor za izbor ravnatelja Muzeja/Museo Lapidarijum u slijedećem sastavu:
- Vladimir Torbica - predsjednik
- Viviana Fakin - članica
- Ana Bulić - članica

2.

Natječajni odbor u postupku imenovanja provjerava ispunjavaju li prijavljeni kandidati opće i posebne uvjete
za ravnatelja/icu muzeja u skladu s statutom muzeja, te u roku od osam dana od dana isteka natječajnog roka
dostavlja natječajnu dokumentaciju s izvješćem Gradskom poglavarstvu.

3.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja a objaviti će se u Službenim novinama Grada
Novigrada

KLASA: 612-01/09-01/1
URBROJ:2105/03-02/01-08-03
Novigrad, 03. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica, v.r.
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4.
Na temelju odredbe članka 81. Statuta Grada Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 11/01., 2/02.,
5/03. i 7/04.), i članka 6. i 7. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada (Službene
novine Grada Novigrada”, broj 4/08), Gradsko poglavarstvo Grada Novigrada, na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2009.
godine, donosi slijedeću
Odluku
kojom se gospodinu Boži Biškupiću ministru kulture Vlade Republike Hrvatske dodjeljuje
Plaketa Grada Novigrada
za osobit doprinos u razvitku kulture i očuvanju kulturne baštine na području grada Novigrada.

KLASA: 061-01/08-01/4
URBROJ: 2105/03-03/01-08-01
Novigrad, 16. siječnja, 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Anteo Milos, v.r.

5.
Na temelju odredbe članka 81. Statuta Grada Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 11/01., 2/02.,
5/03. i 7/04.), i članka 6. i 7. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada (Službene
novine Grada Novigrada”, broj 4/08), Gradsko poglavarstvo Grada Novigrada, na sjednici održanoj 16. siječnja 2009.
godine donosi slijedeću
Odluku
kojom se gospodinu Guidu Zancoli, članu DVD Neapolis, dodjeljuje
Plaketa Grada Novigrada
za iskazanu osobitu hrabrost i požrtvovnost u obavljanju vatrogasnog posla.
KLASA:061-01/09-01/01
URBROJ: 2105/03-03/01-09-01
Novigrad, 16. siječnja. 2009.
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GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Anteo Milos, v.r.

6.
Na temelju odredbe članka 81. Statuta Grada Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 11/01., 2/02.,
5/03. i 7/04.), i članka 6. i 7. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada (Službene
novine Grada Novigrada”, broj 4/08), Gradsko poglavarstvo Grada Novigrada, na sjednici održanoj 16. siječnja 2009.
godine donosi slijedeću
Odluku
kojom se gospodinu Goranu Liculu, članu DVD Neapolis, dodjeljuje
Plaketa Grada Novigrada
za iskazanu osobitu hrabrost i požrtvovnost u obavljanju vatrogasnog posla.

KLASA:061-01/09-01/02
URBROJ: 2105/03-03/01-09-01
Novigrad, 16. siječnja. 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA NOVIGRADA
PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Anteo Milos, v.r.
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