
 
 
 
TAJNIŠTVO 
KLASA: 011-01/14-01/02 
URBROJ: 2125/1-05-14-01 
Gospić, 12. lipnja 2014. godine 
                                                                                    

           
                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                         - o v d j e - 
 

 

PREDMET:  Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 6. i 28. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 

41/14), članak 20. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članak 19. i 84. Statuta 

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 

9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za rad savjeta mladih 

sredstva se  osiguravaju u Proračunu 

 

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14), koji 

je stupio je na snagu 8. travnja 2014. godine prestao je važiti Zakon o savjetima 

mladih („Narodne novine” br. 23/07), temeljem kojeg je u skladu s Odlukom o 

osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” 

br. 13/07) izabran Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije, na mandat od 

dvije godine. 

Člankom 6. novog Zakona propisano je da odluku o osnivanju savjeta mladih 

donosi  Županijska skupština, a člankom 28. da je Županija obavezna  s odredbama 

Zakona uskladiti svoje akte, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, 

odnosno do 12. srpnja.  



Budući se novim Zakonom uvelike mijenja postojeća Odluka o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 13/07), 

potrebno je donijeti novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-

senjske županije. 

U odnosu na raniju Odluku prema novom Zakonu izvršeno je usklađivanje u 

dijelu koji se odnosi na sljedeće: 
 

- Savjet je savjetodavno tijelo Županije, a ne Županijske skupštine u odnosu   

na raniji Zakon (Članak 2.),  

- članovi savjeta mogu biti i mladi koji imaju boravište na području Županije, 

- povećana je dob s 29 na 30 godina života koju mogu imati u trenutku 

podnošenja kandidatura (članak 3.) 

- povećan je broj članova s 9 na 11 članova (članak 5.), 

- postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika u odnosu na ranije je 

proširen, odnosno: 

- pokreće se objavom javnog poziva na web. stranici Županije, u „Županijskom 

glasniku” te u sredstvima javnog priopćavanja najmanje tri mjeseca prije isteka 

mandata članova Savjeta,  

- ovlašteni predlagatelji kandidature za članove su udruge opredijeljene za rad s 

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

stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija na području Županije i 

neformalne skupine mladih, 

- Odbor za izbor i imenovanje provjerava formalne uvjete prijavljenih kandidata 

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

utvrđuje popis važećih kandidatura te izvješće s popisom važećih kandidatura 

dostavlja Skupštini, 

- izvješće i popis objavljuje se na web. stranici Županije ili u „Županijskom 

glasniku” te u sredstvima javnog priopćavanja, 

- Skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja 

o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura, tajnim 

glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta, a rezultati izbora za 

članove i zamjenike članova savjeta objavljuju se na web. stranici Županije ili u 

„Županijskom glasniku” te u sredstvima javnog priopćavanja (Članak 6.) 

- povećan je mandat članova Savjeta s 2 na 3 godine, s tim da član Savjeta koji za 

vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom do isteka mandata 

na koji je izabran (Članak 8.), 

- konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Skupštine, a ranije je sazivao Župan, 

a obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na web. stranici Županije ili u 

„Županijskom glasniku” te u sredstvima javnog priopćavanja (Članak 10.), 



- godišnje izvješće o radu Savjet dostavlja Skupštini do 31. ožujka tekuće godine 

za prethodnu godinu, a dostavlja ga na znanje Županu i objavljuje se na web. 

stranici Županije (Članak 16.), 

- obaveza je Savjetu dostavljati pozive i materijale za sjednice Skupštine, a 

predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg imenuje Savjet 

obvezan je prisustvovati i sudjelovati u radu na sjednicama Skupštine,  

- predsjednik Skupštine, odnosno Župan po potrebi, a najmanje svaka tri 

mjeseca održavaju zajednički sastanak sa Savjetom, na koji se po potrebi 

pozivaju i drugi članovi Skupštine i drugih tijela Županije, a Župan osim 

održavanja zajedničkih sastanaka, svakih šest mjeseci pisanim putem 

obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za 

mlade (Članak 19.), 

- ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 13/07), a Savjet 

mladih koji je izabran Odlukom o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-

senjske županije („Županijski glasnik” br. 21/13) i konstituiran 17.12.2013. 

godine nastavlja s radom do isteka mandata. 

 

 

 

                                                                                                 P R O Č E L N I C A 
 

                                                                                          Ankica  Blažević, mag. oec., v.r.    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 
URBROJ: 
Gospić, ___________ 2014. godine 
 

 

Na temelju članka 6. i 28. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine” br. 

41/14), članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 19. i 84. Statuta 

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 

22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština 

Ličko-senjske županije na ____ sjednici održanoj _________ 2014. godine, donijela je  

 

O D L U K U 

o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 

 

Članak 1. 
 

     Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije (u daljnjem tekstu: Savjet), djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika 

članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta.  
 

Članak 2. 
  

     Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: 

Županija), u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. 
 

Članak 3. 
  

     Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području 

Županije u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života, u trenutku 

podnošenja kandidatura. 

Članak 4. 
 

 Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, opći su i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 
 

Članak 5. 
 

     Savjet broji jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta. 

 



Članak 6. 

Županijska skupština (u daljnjem tekstu: Skupština) pokreće postupak biranja 

članova Savjeta i njihovih zamjenika objavom javnog poziva u rokovima, po 

postupku i načinu propisanim Zakonom. 

 

Članak 7. 
 
     Osnovna mjerila za izbor članova u Savjet su:  
- zastupljenost srednjoškolske, studentske, radničke i seljačke populacije, 

pomladaka političkih stranaka, 
- raniji pokazatelji rada predloženih članova na području obrazovanja, kulture, 

športa, tehničke kulture i ostalim područjima na kojima se na suvisao način 
osmišljava slobodno vrijeme mladih.  

 

Članak 8. 
  

  Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. 

 Skupština će razriješiti člana Savjeta, odnosno raspustit će Savjet u slučajevima 

predviđenim Zakonom. 
 

Članak 9. 
 
U okviru svog djelokruga Savjet: 

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

pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koji su od interesa za mlade,  

- u suradnji s predsjednikom Skupštine inicira na sjednici Skupštine raspravu i 

donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području Županije te način rješavanja navedenih pitanja, 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Skupštine prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za 

unapređivanje položaja mladih na području Županije,  

- daje mišljenja, prijedloge i preporuke Skupštini o pitanjima i temama od 

interesa za mlade, 

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

- daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i 

problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za 

otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih, 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje 

položaja mladih,  

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u 

Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama 

civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže i daje na odobravanje Skupštini program rada popraćen financijskim 

planom radi ostvarenja programa rada Savjeta, najkasnije do 30. rujna tekuće 

godine za sljedeću kalendarsku godinu, 



- podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini do 31. ožujka tekuće godine za 

prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na  web. 

stranici Županije, 

- po potrebi poziva predstavnike Županije 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 određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te  

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

 

Članak 10. 
 

Konstituiranje Savjeta, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

obavit će se na način, u roku i po postupku sukladno odredbama Zakona i 

Poslovnika o radu Savjeta. 
  

Članak 11. 
 
     Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi 

i češće. 

     Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta. 

     Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog 

najmanje 1/3 članova Savjeta. 
 

Članak 12. 
 
     Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

Savjeta, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. 

     Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik 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 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 ili sudjeluje pravna osoba u 

kojoj je on član upravnog tijela. 

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga 

njegov zamjenik koji pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.  
 
 

Članak 13. 
 

Savjet predstavlja predsjednik Savjeta, saziva i vodi sjednice Savjeta, obavlja i 

druge poslove u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu 

Savjeta.  

      Ako predsjednik Savjeta, odnosno njegov zamjenik ne obavlja svoje dužnosti 

sukladno Zakonu, ovoj Odluci i Poslovniku o radu Savjeta, pokrenut će se 

postupak za njihovo razrješenje te izbor novog predsjednika, odnosno zamjenika 

predsjednika u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Savjeta. 
 

 



Članak 14. 
 
     Savjet 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 mogu sudjelovati, bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih 

područja vezanih za mlade i skrb o mladima. 
 

 

Članak 15. 
 

     Savjet donosi Poslovnik o svom radu. 

     Poslovnik o radu Savjet donosi većinom glasova svih članova Savjeta. 

     Poslovnikom o radu pobliže se uređuje ustrojstvo, način rada i način izbora, 

odnosno razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta u skladu sa 

Zakonom i ovom Odlukom.  

Članak 16. 
 

     Savjet donosi Program rada Savjeta za svaku kalendarsku godinu. 

     Program rada Savjeta sadrži sljedeće aktivnosti: 

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade,  

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i 

inozemstvu, 

- suradnja s tijelima Županije u politici prema mladima, 

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade. 

     Program rada Savjeta sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje 

položaja mladih. 

     Program rada Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta. 

     Program rada Savjeta, Savjet donosi i podnosi na odobravanje Skupštini 

najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

     Ukoliko se Programom rada Savjeta za provedbu planiranih aktivnosti predviđa 

potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, ovoj Odluci i 

na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Županije. 
      

Članak 17. 

     Savjet može surađivati i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja 

mladih u jedinicama lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave drugih 

zemlja te međunarodnim organizacijama. 

 

Članak 18. 

    Županija osigurava financijska sredstva za rad Savjeta iz članka 16. stavka 6. i iz 

stavka 3. ovoga članka, kao i prostor za održavanje sjednice Savjeta te dostupnost 

informacija na web. stranici Županije, sukladno Zakonu i ovoj Odluci.  



     Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad. 

   Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na 

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

Savjetu u skladu s Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine i 

članovima radnih tijela Županijske skupštine („Županijski glasnik” br. 17/01, 7/04 

i 5/04). 

Članak 19 . 
 
 Savjetu se dostavljaju pozivi i materijali za sjednice Skupštine, na način 

propisan Poslovnikom Skupštine za dostavu materijala članovima Skupštine te 

Savjet na drugi prikladan način Skupština informira o svojim aktivnostima. 

 Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg imenuje Savjet 

obvezan je prisustvovati i sudjelovati u radu na sjednicama Skupštine u skladu sa 

Zakonom. 

 Predsjednik Skupštine, odnosno Župan po potrebi, a najmanje svaka tri 

mjeseca održavaju zajednički sastanak sa Savjetom, na način utvrđen Zakonom. 

 Osim održavanja zajedničkih sastanaka iz stavka 3. ovog članka, Župan svakih 

šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od 

važnosti ili interesa za mlade. 
  

Članak 20. 
 
     Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja stručna služba 
Skupštine. 

Članak 21. 
 
     Savjet će u roku 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke uskladiti Poslovnik o 
svom radu sa Zakonom i ovom Odlukom. 

 

Članak 22. 
  

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u „Županijskom 

glasniku” Ličko-senjske županije. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog 

savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 13/07). 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
 

                                                                                    mr. Darko Milinović, dr. med., v.r. 
  

         

 

 

 

 



 

 
    Ž U P A N 
    KLASA:  011-01/14-01/02 
    URBROJ: 2125/1-02-14-01 
    Gospić,  24. lipnja  2014. godine 
 

 
 

 

  Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 
 

ZZ   AA   KK   LL   JJ   UU   ČČ   AA   KK   

  

        

   

  Utvrđujem prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

Ličko-senjske županije i isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i 

donošenje. 

 

 

 

 

 

 
ŽŽ UU PP AA NN   

Milan Kolić, v.r.  

 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


