Klasa: 021-05/12-01/40
Urbroj:2168/01-01-02-03-0206-12-15
Pula, 14. svibnja 2012.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Odluke o izboru
Savjeta mladih Grada Pule
- dostavlja se

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 4. Odluke o radnim tijelima Gradskog
vijeća (“Službene novine” br. 4/97 i 6/00) pripremio je i utvrdio prijedlog Odluke o izboru
Savjeta mladih Grada Pule.
Navedeni prijedlog Odluke podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule na nadležno
postupanje.
U radu Vijeća će u ime Odbora sudjelovati Viktor Lazarić, predsjednik Odbora.
S poštovanjem,

Priloga: 1

PREDSJEDNIK ODBORA
Viktor Lazarić, v.r.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 23/07)
te članka 5. st. 1. i članka 6. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pule
(„Službene novine“ Grada Pule br.1/10) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene
novine br.7/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana
__________ 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Savjeta mladih Grada Pule

I.
U Savjet mladih Grada Pule biraju se:
1. SANDRA BLAŠKOVIĆ
2. MATIJA LICUL
3. NIKOLA ZGONJANIN
4. DALIBOR PALKO
5. MARIN GRGUREV
6. SANJA BIBERIĆ
7. PETRA VEJNOVIĆ
8. GORAN RUKLJAČ
9. MARTINA MARČETA

II.
Utvrñuje se lista zamjenika članova Savjeta mladih u sastavu:
1. VITOMIR ŠKARIĆ
2. DINO KRANJC
3. TEUTA MOLNAR
4. INA KIHLI
5. STEFAN PAVLOVSKI
6. IVAN MAVRIĆ
7. LUKA BLAGOVIĆ
8. DIANA KUKIĆ DASKO
9. VELJKO SKOL
III.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

IV
Financijska sredstva za provedbu aktivnosti programa rada Savjeta mladih
osiguravaju se u razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, koji Savjetu mladih pruža
stručno-administrativnu podršku.

V
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pule.

Klasa: 021-05/12-01/40
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 23/07)
i članka 5. Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Pule („Službene novine“ br.
1/10), članove savjeta mladih bira i razrješuje Gradsko vijeće. Na osnovu članka 6. Odluke
ujedno se može utvrditi lista zamjenika za članove Savjeta mladih.
Sukladno članku 9. Zakona članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine. Sadašnji
saziv mladih utvrñen je Odlukom Gradskog vijeća od 31. svibnja 2010. godine.
U smislu Zakona mladi su osobe s prebivalištem na području grada Pule, u dobi od 15
do 29 godina života. Prema članku 2. st. 3. Odluke Savjet mladih ima 9 članova.
Kandidate za članove Savjeta mladih mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se
bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja
mladih koji djeluju na području Grada Pule.
Postupak izbora članova Savjeta mladih temeljem članka 3. Odluke pokrenut je putem
Odbora za izbor i imenovanja, objavom Javnog poziva dana 10. travnja 2012. godine u
dnevnom listu Glas Istre, La voce del popolo i na Web stranicama Grada Pule, s rokom od 15
dana za dostavu prijedloga kandidata za Savjet mladih, koji je okončan 25. travnja 2012.
godine.
U provedenom postupku zaprimljeni su prijedlozi za ukupno 18 kandidata od strane 11
ovlaštenih predlagatelja. Od toga, izvan roka su podnesene 4 prijave za 6 kandidata, koji se
predlažu za zamjenike (Udruga Seasplash-1 kandidat, Studentska udruga Pula-2 kandidata,
IDS-2 kandidata i Udruga Sonitus-1 kandidat).
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2012. godine,
razmotrio je i analizirao prijedloge, cijeneći obrazložene aktivnosti i rad svakog pojedinog
kandidata za izbor u Savjet mladih.
Slijedom navedenog, Odbor je utvrdio prijedlog o sastavu 9 članova Savjeta mladih te
je takoñer utvrdio listu od 9 zamjenika članova Savjeta mladih, smatrajući da će svoje
aktivnosti provoditi u cilju osiguravanja boljeg položaja i utjecaja mladih na rješavanje
problema od neposrednog interesa mladih na području Grada Pule.
Pri odlučivanju, Odbor se rukovodio kriterijima podjednake zastupljenosti mladih iz
pojedinih skupina, zastupljenosti spola te interesima mladih.
Uz preslik dokumentacije predmetnog postupka prilaže se objedinjeni sažetak u
tabelarnom pregledu podnesenih prijedloga i kandidata za izbor u Savjet mladih.
Utvrñeni prijedlog, Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću na
nadležno donošenje odluke u predloženom tekstu.

PREDSJEDNIK
Viktor Lazarić v.r.

