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      ISTARSKA ŽUPANIJA  
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Pazin, Dršćevka 3, p.p.  
tel. 052 351-661, fax 622-906 
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       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  
           n/r. mr.sc. Valter Flego  
 
 
 
 
 
PREDMET:  Zaklju čak o odobrenju za raspis Javnog natje čaja za izradu logotipa  
  Savjeta mladih Istarske županije , dostavlja se  
 
 
 
 
 U privitku dostavljam Vam prijedlog Zaključka o odobrenju za raspis javnog natječaja 
za izradu logotipa Savjeta mladih Istarske županije  radi razmatranja i usvajanja. 
 
 S poštovanjem.  
 
 
 
               Tajnica Skupštine 
           Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
Prilog: Nacrt akta s obrazloženjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem članka 48. Zakona o područnoj i regionalnoj samoupravi ("Narodne novine", broj 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 25. st. 
1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14), te članka 65. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine istarske županije", broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije 
dana 30. listopada 2015. godine, donosi  

 
Z A K L J U Č A K  

o odobrenju za raspis Javnog natje čaja za izradu logotipa  
Savjeta mladih Istarske županije 

 
 

1. Odobrava se raspis Javnog natječaja za izradu logotipa Savjeta mladih Istarske županije 
u tekstu koji je prilog ovog natječaja.  

 
2. Javni natječaj objaviti će se na web stranicama Istarske županije i biti će otvoren 30 

dana,  
 
3. Istarska županija izvršiti će isplatu iznosa za nagrađene radove prema odluci 

Povjerenstva imenovanog od Savjeta mladih Istarske županije kako slijedi:  
 

� Nagrada za 1. nagrađeni rad - 3.000,00 kn,  
� Nagrada za 2. nagrađeni rad - 1.500,00 kn  
� Nagrada za 3. nagrađeni rad -    500,00 kn 

 
4. Isplata nagrade iz točke 2. ovog Zaključka izvršiti će se na teret pozicije 150052 

Intelektualne i osobne usluge - Zajednički troškovi, razdjela 2. Upravnog odjela za 
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i 
gradnju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (  "Službene novine Istarske 
županije", broj 26/14.) 

 
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
KLASA: 023-01/15-01/67 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 30. listopada 2015. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
          ŽUPAN  
         mr.sc. Valter Flego  
 
 
Dostaviti: 
1. Savjet mladih Istarske županije –  

predsjednik Andrej Jurković, 
2. UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu)  

samoupravu, prostorno uređenje i gradnju IŽ, 
3. UO za proračun i financije IŽ, 
4. Pismohrana, ovdje 
 



 

JAVNI NATJE ČAJ 
ZA  IZRADU LOGOTIPA SAVJETA MLADIH  ISTARSKE ŽUPANI JE 

 
 
Pravila javnog natječaja:  
Tko može sudjelovati? 

• Na javnom natječaju mogu sudjelovati sve osobe od 15 do 30 godina 

Kako i kada se mogu prijavit za sudjelovanje?  

• Javni natječaj je otvoren od _________do ________________ 

• Radovi se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: 
savjetmaldihistre@gmail.com 

Što treba sadržavati prijava ? 

• e-mail sa prijavljenim radovima mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime, 
adresu, broj telefona ili mobitela, datum i godinu rošenja, gdje radi, studira ili ide u 
školu (ili je išao), 

• svaki natjecatelj/natjecateljica može prijaviti maksimalno 3 (tri) rada,  

Sadržaj rada prijavljenog na javni natječaj mora sadržavati slijedeće priloge i informacije:  

1. prilog likovnog rješenja - znak i logotip/puni kolor i/ili c/b; predaja u vektorima; ali i pdf 
format,  

2. opis i obrazloženje rada,  

3. izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024x768 pixel 

Ostali uvjeti 

• logotip mora sadržavati riječi Savjet mladih Istarske županije (SMIŽ), ili puni naziv ili 
samo kraticu, 

• dizajn logotipa može sadržavati boje grba istarske županije odnosno zastave i barem 
jedan motiv karakterističan za Istarsku županiju 

• dizajn logotipa treba biti originalan rad natjecatelja/ice, 

• logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, 
svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja, drugu 
pripadnost, 

• logotip će se koristiti za potrebe Savjeta mladih Istarske županije, na dokumentima, 
internetskim stranicama, na brošurama i letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i 
elektronskim materijalima, 



• nakon završetka natječaja, odabrani logo postaje vlasništvo Savjeta mladih Istarske 
županije, 

• Savjet mladih Istarske županije zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti s 
autorom/icom. 

Objava rezultata 

• Najbolje radove odabrati će Povjerenstvo sastavljeno od članova/članica 
Savjeta mladih Istarske županije, 

• Rezultati natječaja biti će objavljeni nakon zaključenja natječaja na facebook 
stranici Savjeta mladih Istarske županije i stranici Istarske županije, 

• Svi sudionici/e natječaja biti će obaviješteni da je rad zaprimljen, te o 
rezultatima natječaja putem e-maila, 

• Tri najbolja rada dobiti će:  

 - za prvu nagradu 5.000,00 kn  

 - za drugu nagradu 3.000,00 kn  

 - za treću nagradu 1.000,00 kn  

• S prvo troje nagrađenih sklopiti će se Ugovor, te će im biti uručena potvrda o 
nagradi na prvoj slijedećoj sjednici Savjeta mladih, 

• Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, natječaj se poništava.  

• Savjet mladih zadržava pravo da neku od nagrada ne dodjeli. 

 

Za sve dodatne informacije o natječaju o Savjetu mladih Istarske županije možete 
poslati upit na adresu savjetmladihistre@gmail.com ili poslati poruku na facebook 
stranici Savjeta mladih Istarske županije. 

Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.  

Slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja.  

 

        Savjet mladih Istarske županije  
            Predsjednik  
         Andrej Jurković  

   
 
 
 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

I. PRAVNA OSNOVA 

 Sadržana je u odredbi čl,. 48. st. 6. Zakona o područnoj i regionalnoj samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- 
pročišćeni tekst) kojom su propisane ovlasti Župana Istarske županije i čl. 25. st. 1. Zakona o 
savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14) kojim su propisani odnosi Savjeta mladih sa 
izvršnim tijelom županije, te članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine istarske 
županije", broj 10/09 i 4/13), kojim su također popisane ovlasti Župana Istarske županije.  
 
II. OSNOVNA PTITANJA I OCJENA STANJA   

Savjet mladih Istarske županije (u daljnjem tekstu Savjet) je savjetodavno tijelo Skupštine 
Istarske županije, čiji je osnovni cilj osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja 
na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Županije. Savjet ima jedanaest 
članova u dobi od petnaest do završenih trideset godina, a njihov mandat traje tri godine. 

Županijski savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 
17. rujna 2014. godine objavljenoj u "Službenim novinama Istarske županije br. 17/14. 
godine), sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14). 

Savjet je savjetodavno tijelo Skupštine Istarske županije, čiji je osnovni cilj osiguravanje 
boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u predstavničkom i 
izvršnom tijelu Županije. Savjet ima od 11 do 13 članova u dobi od petnaest do trideset 
godina, a njihov mandat traje tri godine. 

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih raspisan je 19. siječnja 2015. godine i 9. 
ožujka 2015. godine.  

Skupština Istarske županije je dana 27. travnja 2015. godine tajnim glasovanjem izabrala 
9 članova Savjeta mladih i njihovih 9 zamjenika i to:   
1. Monica Devescovi  Bruno Jurada 
2. Gianluca Draguzet  Jakov Božiković 
3. Amel Hadžipašić  Emil Šetić 
4. Andrej Jurković  Nikola Jurković 
5. Dino Kranjc Marino Drandić 
6. Luka Laganis Ivana Dantignana 
7. Ivan Lukež Dean Županović 
8. Ivan Sinčić Matej Fakin 
9. Ana Žufić Lea Ivančić 

 
Zakonom o Savjetima mladih predviđeno je da Savjet mladih donosi Program rada za 

narednu godinu do 30. rujna te ga daje na usvajanje predstavničkom tijelu, što je Savjet 
mladih Istarske županije i učinio. Između ostalog u Programu rada predviđeno je poglavlje:  

 
Vizualni identitet Savjeta mladih Istarske županije  

Vizualni identitet Savjeta mladih odnosno njezin znak i logotip bitan su dio u promociji 
i širenju osviještenosti mladih o Savjetu. Sastavni je dio promocije i prije svega prvi kontakt 
sa javnošću kroz koji se postiže prepoznatljivost u komunikaciji. U tom će smjeru Savjet 
mladih izgraditi svoj vizualni identitet (logo, dizajn, internet stranica) postati prepoznatljiv te 
proširiti osviještenost mladih u Istarskoj županiji. 

Slijedom svega navedenog predlaže se da prihvati ovaj zaključak u predloženom 
tekstu.  

 

 



 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva jer je izvršenje 
moguće na teret pozicije 150052 Intelektualne i osobne usluge - Zajednički troškovi, razdjela 
2. Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju.   
 

 


