
     Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) 

i članka 37. Statuta Koprivničko-kriţevačke ţupanije („Sluţbeni glasnik Koprivničko-

kriţevačke ţupanije“ broj 7/13. i 14/13.) Ţupanijska skupština Koprivničko-kriţevačke 

ţupanije na 9. sjednici  odrţanoj 13. svibnja 2014. donijela je 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih 

Koprivničko-križevačke županije 

 

 

Članak 1. 

 

       U Odluci o osnivanju Ţupanijskog savjeta mladih Koprivničko-kriţevačke ţupanije 

(„Sluţbeni glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije“, broj 10/07., 2/08., 4/08., 15/09. i 9/12.) 

članak 1. mijenja se i glasi:  

       „Ovom Odlukom osniva se Ţupanijski savjet mladih Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u 

daljnjem tekstu: Savjet)  kao savjetodavno tijelo Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem 

tekstu: Ţupanija) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Ţupaniji na 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. 

        Ovom Odlukom ujedno se odreĎuje broj članova Savjeta, način izbora članova Savjeta, 

rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta, radno tijelo Ţupanijske 

skupštine Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem tekstu: Ţupanijska skupština) koje 

provjerava valjanost kandidatura i izraĎuje listu valjanih kandidatura, načinu utjecaja Savjeta 

na rad Ţupanijske skupštine u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog 

interesa za mlade i u vezi s mladima, načinu financiranja rada i programa Savjeta, te 

osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta, pravo na naknadu troškova prijevoza 

za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u 

Savjetu.“. 

 

Članak 2. 

 

      Članak 2. mijenja se i glasi:  

      „Savjet čine osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od 

navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina ţivota s prebivalištem ili boravištem 

na području Koprivničko-kriţevačke ţupanije. 

      Osoba moţe istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice područne 

(regionalne) samouprave.“. 

 

Članak 3. 

 

        U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

        „Članovi Savjeta imaju svoje zamjenike.“ 

        U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: „Članovi Savjeta „ dodaju se 

riječi: „ i njihovi zamjenici“, a riječi: „članku 9. ove Odluke i Poslovnikom“ zamjenjuje se s 

riječima: „ovoj Odluci i Poslovniku.“. 

 

 

 



Članak 4. 

 

        Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:  

       „Ţupanijska skupština pokreće postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika, 

objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike, na 

temelju pisanih i obrazloţenih kandidatura (u daljnjem tekstu: Javni poziv).“. 

        Stavak 2. mijenja se i glasi: 

       „Javni poziv objavljuje se na web stranici Ţupanije i u jednom od sredstava javnog 

priopćavanja s područja Ţupanije koje odredi Ţupanijska skupština, najmanje tri mjeseca prije 

isteka mandata članova Savjeta“. 

        U stavku 3. riječ: „javnog“ zamjenjuje se s riječju: „Javnog“. 

        Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

         „Javni poziv mora sadrţavati: opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, 

rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih 

uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta.“. 

 

 

Članak 5. 

 

      Članak 5. mijenja se i glasi:  

     „Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva ističu 

udruge koje su sukladno svojim statutima ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s 

mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, 

sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 

      Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti u Ţupaniji, 

skupina od najmanje 50 mladih. 

    Ovlašteni predlagatelji kandidatura duţni su prilikom isticanja kandidatura za članove 

Savjeta predloţiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta. 

    Prijedlog mora sadrţavati: ime i prezime kandidata, osobni identifikacijski broj kandidata 

(OIB), ime roditelja, adresa prebivališta ili boravišta na području Ţupanije, dan, mjesec, 

godina i mjesto roĎenja, naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član 

učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne 

organizacije, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne 

skupine mladih (ostala populacija mladih), te obrazloţenje prijedloga iz kojeg se vide zbog 

čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta. 

     Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o neformalnoj 

skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 50 mladih, uz navoĎenje svojeg osobnog 

identifikacijskog broja (OIB) i dana, mjeseca i godine roĎenja. 

     Ukoliko predlagač iz stavka 5. ovoga članka ima sluţbeni pečat, na prijedlogu uz potpis 

predlagatelja mora biti otisnut sluţbeni pečat. 

     Uz prijedlog iz stavka 4. ovog članka ovlašteni predlagatelj je duţan priloţiti i vlastoručno 

potpisanu izjavu kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta, 

odnosno njegovog zamjenika.“. 

     

 

Članak 6. 

 

      Članak 6. mijenja se i glasi:  

     „Odbor za izbor i imenovanja Ţupanijske skupštine Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u 

daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih  



kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o 

provjeri formalnih uvjeta te utvrĎuje popis vaţećih kandidatura. 

        

      Odbor za izbor i imenovanja, izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis vaţećih 

kandidata, dostavlja Ţupanijskoj skupštini te ga objavljuje na web stranici Ţupanije i putem 

sredstava javnog priopćavanja s područja Ţupanije.“.  

 

 

Članak 7. 

 

        U  članku 7.  stavak 1. mijenja se i glasi: 

       „Ţupanijska skupština na prvoj sjednici, nakon objave popisa vaţećih kandidatura, 

raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa vaţećih kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem, bira članove i zamjenike članova Savjeta.“ 

       Stavak 3. mijenja se i glasi: 

       „Na glasačkom listiću kandidati se navode po abecednom redu svojih prezimena.“ 

        Stavak 4. mijenja se i glasi: 

        „Glasovanje se obavlja zaokruţivanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko 

ima članova Savjeta.“ 

       Stavak 5. mijenja se i glasi:  

       „Za članove Savjeta izabrani su kandidati koji su dobili najviše glasova.“ 

        Stavak 6. mijenja se i glasi:  

       „U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem 

glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta izmeĎu 

onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje 

se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.“ 

 

 

Članak 8. 

 

         Članak 8. mijenja se i glasi: 

         „Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici 

Ţupanije, oglasnoj ploči Ţupanije, te u sredstvima javnog priopćavanja s područja Ţupanije. 

          Savjet mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.  

          Prvu sjednicu Savjeta (konstituirajuću sjednicu) duţan je sazvati predsjednik 

Ţupanijske skupštine nakon objave rezultata izbora. 

          Prva sjednica Savjeta (konstituirajuća sjednica) moţe se odrţati ako joj prisustvuje 

većina od ukupnog broja izabranih članova Savjeta ili njihovih zamjenika. 

          Prvoj sjednici savjeta (konstituirajućoj sjednici) do izbora predsjednika savjeta 

predsjeda predsjednik Ţupanijske skupštine ili član Ţupanijske skupštine kojeg on za to 

pismeno ovlasti. Predsjednik Ţupanijske skupštine ili član Ţupanijske skupštine kojeg on 

pismeno ovlasti za voĎenje prve sjednice Savjeta (konstituirajuće sjednice) nema pravo glasa 

na sjednici. 

         Savjet je konstituiran izborom predsjednika savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju 

Savjeta Ţupanija je duţna objaviti na web stranici Ţupanije, oglasnoj ploči Ţupanije, te u 

sredstvima javnog priopćavanja s područja Ţupanije. 

         Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta 

većinom glasova svih članova. 

        Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja sluţbenih rezultata izbora za članove 

Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, ţupanijska skupština objavit će novi Javni poziv.“. 



Članak 9. 

 

    Članak 9. mijenja se i glasi:  

    „Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine, računajući od dana 

konstituiranja Savjeta, s time da nakon isteka mandata mogu ponovno biti izabrani za člana. 

    Ţupanijska skupština će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata: 

      - ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana, 

      - na osobni zahtjev. 

     Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom  u  

Savjetu do isteka mandata na koji je izabran. 

     Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Ţupanijska 

skupština će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je 

prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće 

se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta. 

    Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata 

članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta. 

    Ţupanijska skupština raspustit će Savjet samo ako Savjet ne odrţi sjednicu dulje od šest 

mjeseci.“. 

 

 

Članak 10. 

 

     Članak 10. mijenja se i glasi: 

„U okviru svoga djelokruga Savjet: 

- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima 

iz djelokruga Ţupanijske skupštine koji su od interesa za mlade, 

- u suradnji s predsjednikom Ţupanijske skupštine inicira u Ţupanijskoj skupštini 

donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja 

za unapreĎivanje poloţaja mladih na području Ţupanije, raspravu o pojedinim 

pitanjima od značenja za unapreĎivanje poloţaja mladih na području Ţupanije te način 

rješavanja pojedinih pitanja, 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Ţupanijske skupštine prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapreĎivanje poloţaja 

mladih na području Ţupanije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i 

temama od interesa za mlade, 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje 

pisana očitovanja i prijedloge nadleţnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a 

po potrebi predlaţe i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i 

poboljšanje poloţaja mladih, 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapreĎivanje poloţaja 

mladih, meĎusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i 

razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih 

zemalja, 

- predlaţe i daje na odobravanje Ţupanijskoj skupštini program rada popraćen 

financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta, 

- po potrebi poziva predstavnike tijela Ţupanije na sjednice Savjeta, 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 

odreĎivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, 

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 



Savjet je duţan podnijeti godišnje izvješće o svom radu Ţupanijskoj skupštini do 31. 

oţujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostaviti na znanje Ţupanu koji ga 

objavljuje na web stranici Ţupanije.“. 

 

 

      Članak 11. 

 

     Članak 11. mijenja se i glasi:  

   „Savjet odrţava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće“. 

    Predsjednik Savjeta duţan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 

članova. 

    Ţupanijska skupština raspustit će Savjet samo ako Savjet ne odrţi sjednicu dulje od šest (6) 

mjeseci.“. 

 

Članak 12. 

 

      U članku 12. stavku 2. dodaje se točka 4. koja glasi:  

      „4) pokreće postupak razrješenja predsjednika Savjeta.“ 

     U stavku 3. iza riječi: „Savjeta“, dodaju se riječi „odnosno njegov zamjenik“. 

     U stavku 4. iza riječi „vlasništvu“ stavlja se zarez, a riječi „ili je u njoj zaposlen“ 

zamjenjuju se riječima „u kojoj je zaposlen, čiji je član ili u radu čijih tijela upravljanja 

sudjeluje.“  

     Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  

     „Ako je član savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov 

zamjenik, te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.“. 

 

 

Članak 13. 

 

      U članku 14. stavku 1. iza riječi: „rada“ dodaje se riječ: „Savjeta“. 

      U stavku 2. iza riječi: „rada“ dodaje se riječ: „Savjeta“. 

      Alineja 4. mijenja se i glasi:  

      „- suradnju s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima Ţupanije u politici za mlade,“ 

      U alineji 5. iza riječi „mladih“, dodaju se riječi: „a u skladu s propisanim djelokrugom 

Savjeta“.  

      Stavak 3. mijenja se i glasi:  

     „Savjet donosi Program rada Savjeta i financijski plan te ih podnosi na odobravanje 

Ţupanijskoj skupštini, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu“, 

tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje Ţupanu.“. 

      Stavak 4. briše se. 

 

Članak 14. 

 

       Članak 15. mijenja se i glasi: 

       „(1) Savjet predstavlja predsjednik Savjeta. 

         (2) Predsjednik Savjeta: 

            – saziva i vodi sjednice Savjeta, 

            – predstavlja Savjeta prema Ţupaniji i prema trećima 

 – obavlja druge poslove sukladno odredbama zakona, ove Odluke i drugih općih akata     

Ţupanije te Poslovnika o radu Savjeta. 



(3) Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje 

duţnosti  zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta. 

(4) Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje duţnosti sukladno zakonu, ovoj Odluci i 

drugim općim aktima Ţupanije te Poslovniku o radu Savjeta, Savjet moţe 

natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja 

s funkcije predsjednika Savjeta i izbora novog predsjednika. 

(5) Ako Savjet ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta sukladno 

stavku 4. ovoga članka, Ţupanijska skupština, sukladno Poslovniku o radu Savjeta, 

moţe u pisanom obliku uputiti Savjetu inicijativu za pokretanje postupka izbora novog 

predsjednika Savjeta. 

(6) Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje duţnosti sukladno zakonu, 

ovoj Odluci i drugim općim aktima Ţupanije te Poslovniku o radu Savjeta, predsjednik 

Savjeta ili najmanje 1/3 članova Savjeta moţe pokrenuti postupak za njegovo 

razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta i izbor novog zamjenika 

predsjednika Savjeta. 

(7) Savjet moţe suraĎivati sa savjetima mladih općina, gradova i ţupanija, te savjetom 

mladih Grada Zagreba i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih 

i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave drugih zemalja, te meĎunarodnim organizacijama.“. 

 

 

Članak 15. 

 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

„(1) Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad. 

(2) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na 

sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu. 

(3) Ţupanija osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od 

interesa za mlade, o članovima Savjeta, njihovim zamjenicima i radu Savjeta na 

svojoj web stranici.“. 

 

Članak 16. 

 

Iza članka 19. dodaje se novi naslov i članci 19.a i 19.b koji glase: 

 

„VII. ODNOS SAVJETA I ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ŢUPANA 

 

                                                   Članak 19.a 

 

(1) Ţupanijska skupština dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice, 

te zapisnike s odrţanih sjednica u istom roku, kao i članovima Ţupanijske skupštine, 

te na drugi prikladan način informira Savjet o svim svojim aktivnostima. 

(2) Predsjednik Ţupanijske skupštine po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, 

odrţava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove 

Ţupanijske skupštine i drugih tijela Ţupanije, a na kojem raspravljaju o svim 

pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Ţupanijske skupštine i drugih tijela 

Ţupanije sa Savjetom. 

(3) Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Ţupanijske skupštine i Savjeta 

moţe pokrenuti i Savjet. 



(4) Na zajednički sastanak predsjednika Ţupanijske skupštine i Savjeta mogu biti 

pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima. 

(5) Na prijedlog Savjeta Ţupanijska skupština će raspraviti pitanje od interesa za 

mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod 

uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana odrţavanja 

sjednice Ţupanijske skupštine. 

(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje 

duţan je odazvati se pozivima na sjednice Ţupanijske skupštine, prisustvovati 

sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki 

podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraţi Ţupanijska skupština. 

 

                                                         Članak 19.b 

 

(1) Savjet suraĎuje s Ţupanom redovitim meĎusobnim informiranjem, savjetovanjem 

te na druge načine. 

(2) Ţupan po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, odrţava zajednički sastanak sa 

Savjetom, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji 

Ţupana i Savjeta. 

(3) Ţupan svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim 

aktivnostima koje su od vaţnosti ili interesa za mlade.“. 

 

Članak 17. 

 

          U naslovu iznad članka 20. broj: „VII.“ mijenja se u broj: '“VIII.“. 

 

Članak 18. 

 

          Članak 20. mijenja se i glasi: 

          „Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 

odnosi se jednako na muški i ţenski spol.“. 

 

Članak 19. 

 

          Članak 21. briše se. 

 

Članak 20. 

 

Savjet osnovan sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07.) 

nastavlja s radom do isteka svog mandata. 

 

                                                      Članak 21. 

 

Zaduţuje se Odbor za statut i poslovnik Ţupanijske skupštine da izradi pročišćeni tekst 

Odluke o osnivanju Ţupanijskog savjeta mladih Koprivničko-kriţevačke ţupanije. 

 

 

 

 

 

 



                                                      Članak 22. 

 

      Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u „Sluţbenom glasniku 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije“. 

 

 

ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KOPRIVNIČKO-KRIŢEVAČKE ŢUPANIJE 

 

KLASA: 021-06/14-03/2 

URBROJ: 2137/1-01/01-14-2 

Koprivnica, 13. svibnja 2014.                                                           PREDSJEDNIK: 

                                                                                                       Damir Felak, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E: 

 

Sukladno članku 28. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) (u 

daljnjem tekstu: Zakon) odreĎena je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave da, uvaţavajući odredbe novog Zakona, usklade svoje statute i druge opće akte i 

to u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona (Zakon stupio na snagu 

08. travnja 2014. godine). 

 

Danom stupanja na snagu Zakona, prestaju vaţiti odredbe Zakona o savjetima mladih 

(„Narodne novine“ broj 23/17.), dok savjeti mladih osnovani sukladno ranijem Zakonu o 

savjetima mladih nastavljaju s radom do isteka svojih mandata. 

 

       Ţupanijska skupština Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem tekstu: Ţupanijska 

skupština) donijela je Odluku o osnivanju Ţupanijskog savjeta mladih Koprivničko-

kriţevačke ţupanije („Sluţbeni glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije“, broj 10/07., 2/08., 

4/08., 15/09. i 9/12.), te se ista mijenja ovim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Ţupanijskog savjeta mladih Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem 

tekstu Prijedlog Odluke) na način kako slijedi: 

 

U članku 1. Prijedloga Odluke precizirano je sve što je predmet samog prijedloga 

Odluke. 

Člankom 2. Prijedloga Odluke izmijenjena je dobna granica osoba koje su kandidati 

za članstvo u Savjetu mladih (u daljnjem tekstu: Savjet) te ona sada iznosi od navršenih 

petnaest do navršenih trideset godina ţivota (ranije petnaest do dvadesetdevet godina ţivota), 

te je jasnije odreĎeno moţe li osoba biti istovremeno član savjeta mladih jedinice lokalne i 

jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Člankom 3. Prijedloga Odluke definirano je da članovi Savjeta imaju svoje 

zamjenike, dok je člankom 4. preciziran i izmijenjen način pokretanja postupka izbora 

članova Savjeta, posebice u dijelu koji se odnosi na objavu Javnog poziva za isticanje 

kandidatura za članove savjeta i njihove zamjenike (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

Člankom 5. Prijedloga Odluke odreĎeno je tko moţe istaknuti kandidaturu te što sve 

prijedlog mora sadrţavati. 

Članak 6. Prijedloga Odluke odreĎuje postupanje Odbora za izbor i imenovanja 

Ţupanijske skupštine (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) prilikom provjere 

formalnih uvjeta kandidata, kao i obvezu izrade izvješća o provjeri i popis vaţećih kandidata, 

a nakon kojeg postupka se sve to dostavlja Ţupanijskoj skupštini koja bira članove i 

zamjenike članova Savjeta i to tajnim glasovanjem (članak 7. Prijedloga Odluke). 

Člankom 8. Prijedloga Odluke pobliţe je objašnjena procedura konstituiranja Savjeta 

(prva sjednica). 

Člankom 9. Prijedloga Odluke konstatira se razdoblje na koje se biraju članovi 

Savjeta i njihovi zamjenici te je on sada produţen na tri godine, računajući od dana 

konstituiranja Savjeta (do sada dvije godine), pri čemu se naglašavaju razlozi zbog koji član 

Savjeta moţe biti razriješen i prije isteka mandata, kao i kada se moţe raspustiti cijeli Savjet. 



Članak 10. Prijedloga Odluke pobraja djelokrug rada Savjeta, pri čemu izdvajamo  

alineju 9. budući da je na drugačiji način odreĎen rok do kojeg Savjet podnosi izvješće 

Ţupanijskoj skupštini, te ga dostavlja na znanje ţupanu Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u 

daljnjem tekstu: Ţupan), a koji izvješće objavljuje putem nadleţnih sluţbi na web stranici 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem tekstu: Ţupanija). 

Člankom 11. Prijedloga Odluke naglašava se redovita potreba odrţavanja sjednica 

Savjeta, kao i mogućnosti saziva izvanrednih sjednica Savjeta. 

Člancima 13. i 14. Prijedloga Odluke odreĎene su obveze zamjenika člana Savjeta, 

kao i obveze podnošenja Programa rada i Financijskog plana Savjeta i to najkasnije do 30. 

rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu, dok se Izvješće o radu mora objaviti na 

web stranici Ţupanije. 

Člankom 14. Prijedloga Odluke definirana su prava i obveze predsjednika Savjeta, 

dok je nastavno u članku 15. jasno naglašeno da članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za 

svoj rad, već samo naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta, kao i 

eventualnih drugih putnih troškova neposredno vezani uz rad Savjeta. 

Člankom 16. Prijedloga Odluke ubačen je novi podnaslov, kao i novi članci koji 

definiraju odnos savjeta i Ţupanijske skupštine te Ţupana. Posebno je taj odnos naglašen u 

redovitim sastancima predsjednika Ţupanijske skupštine s članovima Savjeta ali i obvezama 

drugih članova Ţupanijske skupštine da sudjeluju, prema potrebi, u zajedničkim sastancima. 

Obveza zajedničkog sastanka i to barem jednog u tri mjeseca, odnosno prema potrebi, 

iskazana je i u odnosu Savjeta i Ţupana. 

 

Predlaţe se Ţupanijskoj skupštini da nakon provedene rasprave donese Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ţupanijskog savjeta mladih Koprivničko-

kriţevačke ţupanije. 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE,  

ŽUPANA I OPĆE POSLOVE 


