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1. ZAKONSKI OKVIRI 

 

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetu mladih (NN broj 41/14) i članka 11. Odluke o 

osnivanju savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

08/14) Savjet mladih Općine Vratišinec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2020. 

donosi: 

   

PLAN I PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA 

MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC ZA 2021. GODINU 
  

Sukladno članku 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Savjeti mladih osnivaju se kao 

savjetodavno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i 

zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. 

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se 

uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od 

strane Republike Hrvatske. 

Savjet mladih Općine Vratišinec osnovan je kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća 

Općine Vratišinec. Rad Savjeta mladih Općine Vratišinec baziran je na radu promicanja i 

zagovaranja prava, potrebe i interesa mladih na razini općine. 

Općinsko vijeće Općine Vratišinec na svojoj sjednici održanoj 18.6.2014. godine donijelo 

je Odluku o osnivanju Savjeta mladih te dana 26.8.2016. godine Odluku o izmjeni Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih u kojoj se broj članova i njihovih zamjenika smanjio sa 7 na 5 

uključujući i predsjednika. Drugi saziv Savjeta mladih Općine Vratišinec konstituiran je dana 

20.07.2018. godine. 19. prosinca 2019. godine predsjednik je podnio ostavku, te je izabrana nova 

predsjednica u drugom sazivu savjeta mladih. 

TEMELJNI DOKUMENTI ZA RAD SAVJETA MLADIH: 

 Zakon o savjetima mladih (NN 41/14) 

 Odluka o osnivanju Savjeta  mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 08/14) 

 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 08/14, 10/16) 

 Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 Drugi akti 

 

Sastavni dio Plana i programa rada je i financijski plan za 2021. godinu u kojem su navedene 

aktivnosti za koje se traže financijska sredstva za njihovu provedbu. 
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2. ČLANOVI SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

 

1. Andrija Kvakan – član 

- Zamjenik: Patrik Tarandek 

 

2. Darija Lukačić – zamjenica predsjednice 

- Zamjenik: Marko Granatir 

 

3. Magdalena Šoltić - predsjednica 

- Zamjenik: Filip Mezga 

 

4. Antonija Perčić 

- Zamjenica: Magdalena Pleša 

 

5. Nikol Kordić 

- Zamjenica: Lea Šarić 

 

2.1. Mandat članova 

Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine. Mandat zamjenika 

člana savjeta mladih vezan je uz mandat člana savjeta mladih. Mandat zamjenika člana savjeta 

mladih prestaje prestankom mandata člana savjeta mladih sukladno ovom Zakonu. Predstavničko 

tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješit će člana savjeta 

mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica savjeta mladih 

u godini dana te na osobni zahtjev člana savjeta mladih. Član savjeta mladih koji za vrijeme 

trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u savjetu mladih do isteka mandata na 

koji je izabran. Ako se broj članova savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, 

predstavničko tijelo će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih 

koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog 

izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor članova 

savjeta mladih. Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do 

isteka mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta 

mladih. Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

raspustit će savjet mladih samo ako savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci. 

2.2. Izbor novog saziva Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 Drugi saziv Savjeta mladih oformljen je 20.7.2018. godine. S obzirom da članovima 

Savjeta mladih mandat traje 3 godine, u 2021. godini raspustit će se drugi saziv te će se 

raspisati izbor za nove članove, a sve u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Odluci o 

osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 

broj 08/14, 10/16). 
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3. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI 

 

3.1. Suradnja s organizacijama civilnog društva 

Savjet mladih nastavit će suradnju s organizacijama civilnog društva s područja Općine 

Vratišinec, naročito onima koji se bave mladima ili se u nekim segmentima svog djelovanja 

susreću s pitanjima vezanima uz mlade 

3.2. Suradnja s tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

Suradnja s Općinskim vijećem Općine Vratišinec vezana uz aktivnosti za mlade. Redovno 

održavanje zajedničkih sastanaka s izvršnom vlašću te predsjednikom Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec. Nadalje Savjet mladih redovito će izvršavati poslove i zadaće prema naputku Ureda 

za udruge, određenih ministarstava i dr. 

3.3. Suradnja s drugim savjetima mladih na području Međimurske županije 

Savjet mladih nastavit će suradnju s drugim savjetima mladih na području Međimurske županije, 

a naročito sa Savjetom mladih Međimurske županije. Prema podacima Ureda državne uprave u 

Međimurskoj županiji aktivno djeluje tek trećina savjeta mladih, od kojih je jedan Savjet mladih 

Općine Vratišinec. Nastojat ćemo organizirati manifestacije u suradnji s drugim savjetima mladih 

3.4. Informiranje o radu savjeta mladih 

Rad savjeta je javan i transparentan te se nalazi na Internet stranicama Općine Vratišinec kao i na 

Facebook page-u. Svi dokumenti koje savjet mladih donosi urudžbiraju se u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vratišinec i pohranjuju u arhivi općine. Sve odluke, programi i ostalo 

objavljuje se na stranicama. 

3.5. Izrada promotivnih materijala / promidžba 

Objavljivat ćemo sve važne obavijesti vezane uz općinu, a i šire, naročito one koje se tiču mladih. 

Putem svoje facebook stranice obavještavat ćemo mlade o raspisanim javnim natječajima i 

pozivima. 

3.6. Organizacija raznih programa i manifestacija 

Savjet mladih nastavit će s provođenjem dosadašnjih manifestacija kao što su Fašnik, 

obilježavanje dana sjećanja na grad Vukovar, Ftičeki se ženiju, organizacija Adventa v Općini 

Vratišinec, posjet Sv. Nikole u vrtić, obilježavanje i pomoć oko Dana Općine Vratišinec, 

ukrašavanje naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec i mnoge druge aktivnosti za koje se ukaže 

potreba. Ponovno pokretanje natječaja za izbor najbolje fotografije pod nazivom „Volim svoju 

Općinu“. Sve prikupljene fotografije objavit će se na službenoj stranici općine.  

 

 

Savjet mladih Općine Vratišinec dana 30. srpnja 2020. godine donosi Plan i program rada 

Savjeta mladih Općine Vratišinec, te ga na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima 

mladih (NN broj 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/14, 10/16) daje na usvajanje predstavničkom 

tijelu jedinice lokalne (regionalne) samouprave do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.  
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4. FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH ZA 2021. GODINU 

 

Prijedlog Financijskog plana Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2021. godinu donosi se 
sukladno članku 20. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) koji govori: 

 

„Ako se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 

osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno ovom Zakonu, odluci o osnivanju savjeta 

mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave“. 

 

PRIHODI IZNOS 

Stavka Proračuna Općine Vratišinec 7.000,00 

Ukupno prihodi: 7.000,00 

 

RASHODI IZNOS 

Obilježavanje dana sjećanja na Vukovar 1.000,00 

Marketinške usluge i usluge izrade plakata 2.500,00 

Fašnik v Općini Vratišinec 2.000,00 

Nabavka poklona – Sv. Nikola 500,00 

Ostali potrošni, građevinski i uredski materijal 1.000,00 

  

  

  

Ukupno rashodi: 7.000,00 

 

Sukladno navedenom molimo za uvrštenje u Proračun Općine Vratišinec za 2021. godinu 
PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, AKTIVNOST A1001008 

SAVJET MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC. 
 

 
 

                                                                                                        Predsjednica  
Savjeta mladih Općine Vratišinec: 

                   Magdalena Šoltić 


