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PREDMET: Nacrt Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta mladih Istarske županije 
                     s obrazloženjem i prijedlogom Zaključka Poglavarstva  
       - dostavlja se - 
 
 
         U prilogu  vam dostavljamo nacrt predmetnog akta Skupštine Istarske županije s 
prijedlogom Zaključka Poglavarstva te obrazloženjem, radi nadležnog postupanja. 
 
 
 
 
 
 
PRILOG: 
- prijedlog Zaključka 
- nacrt Odluke 
- obrazloženje 
- Zakon o savjetima mladih  
  ("NN" broj 23/07) 

 
PROČELNICA 

Desa Sarvan, dipl. iur., v.r. 
 
 
Dostaviti: Naslovu 
                Arhiva 



 Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03 i 129/05), te članaka 59. i 77. 
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 – drugi pročišćeni 
tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj ________ 2007.godine, 
donosi  
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 
 
 
 1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog Savjeta 
mladih Istarske županije, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog. 
 
 
 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na nadležno 
postupanje.   
 
 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Klasa: 
Ur. broj: 
Pula, ________ 2007. 
 
 
 
 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

 
 
 

 
 

PREDSJEDNIK  
Ivan Jakovčić 

 
 



O   b   r   a   z   l   o   ž   e   n   j   e 
 
 
1. PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVOG  AKTA 
 
 Ovaj Zaključak donosi se temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03 i 129/05), 
kojim je propisano da Poglavarstvo između ostaloga, priprema prijedloge općih akata, te 
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, što je utvrđeno i člankom 59. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), dok 
je člankom 77. Statuta utvrđeno da Poglavarstvo Istarske županije, pored ostalih akata, 
donosi i zaključke. 
 Utvrđivanje prijedloga Odluke Skupštine o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Istarske županije, u prvom je redu uvjetovano obvezom iz članka 2. Zakona o savjetima 
mladih ("Narodne novine" broj 23/07), a kojim je propisano da savjete mladih osnivaju 
predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne samouprave, kao svoja savjetodavna 
tijela, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica.  
 Također je člankom 5. utvrđeno da predstavnička tijela županija osnivaju županijske 
savjete mladih, dok se člankom 6. istog Zakona propisuje obvezatni sadržaj predmetnih 
Odluka u vidu odredbi o broju članova, načinu izbora članova savjeta mladih, načinu 
utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od 
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, zatim način financiranja rada i programa 
savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta, kao i ostala pitanja od značenja za 
rad savjeta mladih. 
 Naposljetku, odredbom članka 22. cit. Zakona o savjetima mladih, predstavničkim 
tijelima utvrđen je rok za osnivanje savjeta mladih od šest mjeseci od dana stupanja na snagu 
toga Zakona. Zakon je objavljen 28.02.2007. te je stupio na snagu danom 08.03.2007. 
godine.    
  
 
2. OSNOVNA  PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU  OVIM  AKTOM  
I  POSLJEDICE KOJE NASTUPAJU NJEGOVIM  DONOŠENJEM 
 
 
 Slijedom gore iznesenog, Poglavarstvo Istarske županije ovim Zaključkom utvrđuje 
prijedlog Odluke Skupštine Istarske županije kojom se osniva Županijski Savjet mladih 
Istarske županije, te kojom se uređuju gora navedena pitanja, pa se stoga predmetni prijedlog 
upućuje Skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
 
 
3.  PRIJEDLOG  AKTA  
 
 U prilogu se, uz prijedlog Zaključka Poglavarstva Istarske županije s obrazloženjem, 
dostavlja i nacrt Odluke Skupštine Istarske županije o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Istarske županije, s obrazloženjem i kopijom Zakona o savjetima mladih.  
 
 
 
 
 



 Temeljem odredbi članaka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije" broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), a vezano za odredbu članaka 4. 
i 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07), Skupština Istarske županije 
na sjednici održanoj ________ 2007.godine, donosi  
 

 
 

O  D  L  U  K  U  
o osnivanju Županijskog Savjeta mladih  

Istarske županije 
 
 
 
 
1. OPĆE  ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 U svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Istarske županije, ovom se 
Odlukom osniva Županijski Savjet mladih Istarske županije, propisuju se osnovna mjerila i 
postupak izbora članova toga tijela, način na koji ono utječe na rad predstavničkog tijela 
Županije, način financiranja rada i programa Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za 
njegovo djelovanje. 
 

Članak 2. 
 
 Županijski Savjet iz članka 1. ove Odluke (u nastavku: Savjet), osniva se u svojstvu 
savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije (u nastavku: Skupština), sa ciljem 
osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u 
predstavničkom i izvršnom tijelu Županije, a time i istovremenog potpunijeg preuzimanja 
odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost u ovoj jedinici područne samouprave.   
  
 

Članak 3. 
  
 Savjet ima jedanaest (11) članova u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) 
godina života. 
 Mandat članova Savjeta traje dvije godine. 

 
 
2. POSTUPAK  IZBORA  ČLANOVA  
 

 
Članak 4. 

  
 Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih, odnosno udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih 
s područja Istarske županije. 
  
 



Članak 5. 
    
 Članove Savjeta bira Skupština na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Stručna 
služba za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, u najmanje jednom 
regionalnom javnom glasilu te na web - stranici Istarske županije, i to najkasnije četrdeset 
pet (45) dana prije isteka mandata tekućeg saziva Savjeta.  
 U javnom pozivu iz stavka 1. ovog članka obvezatno se navode uvjeti koje moraju 
ispunjavati predlagatelji i kandidati za članove Savjeta u skladu s odredbama ove Odluke.        
 Rok za podnošenje prijedloga kandidata iznosi 15 dana od dana posljednje objave 
javnog poziva.  

 
Članak 6. 

 
 Po zaprimanju prijedloga predlagatelja, Stručna služba iz stavka 1. članka 5. ove 
Odluke, iste upućuje u roku od osam (8) dana Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine 
Istarske županije (u nastavku: Komisija). 
 Komisija utvrđuje pravovremenost i valjanost zaprimljenih prijedloga, odnosno 
postojanje ovlaštenja njihovih podnositelja, te provodi postupak formiranja prijedloga liste 
kandidata. 
 Pojedinačne prijedloge koji nisu pravovremeni i valjani, ili su podneseni od strane 
subjekata izvan kruga ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke, Komisija neće uzeti 
u obzir pri sačinjavanju prijedloga liste Skupštini Istarske županije. 
 Po utvrđivanju prijedloga liste kandidata za članove Savjeta, Komisija isti upućuje 
Skupštini radi nadležnog postupanja u skladu s odredbama ove Odluke.     

 
 

Članak 7. 
 
 Članove Savjeta bira i razrješuje Skupština većinom glasova prisutnih vijećnika, ako 
sjednici prisustvuje većina ukupnog broja vijećnika. 
 Glasovanje za izbor članova Savjeta u Skupštini u pravilu se provodi glasovanjem o 
prijedlogu liste kandidata, po postupku i u skladu s kriterijima propisanim ovom Odlukom.   
 Iznimno, kada se tijekom trajanja mandata bira samo jedan kandidat što zamjenjuje 
člana Savjeta kojem je to svojstvo prestalo iz razloga predviđenih ovom Odlukom, Skupština 
odlučuje o pojedinačnom prijedlogu po proceduri utvrđenoj za prijedlog liste kandidata.    
 
 

Članak 8. 
 

 U Savjet se bira najmanje jedan član - pripadnik talijanske nacionalne manjine. 
 Pri predlaganju više od jednog kandidata, ovlašteni su predlagatelji dužni, uvijek 
kada je to moguće, voditi računa i o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola.  
 Pri sačinjavanju prijedloga liste kandidata, o poštivanju odredbi iz ovog članka 
Komisija vodi računa po službenoj dužnosti. 

 
Članak 9. 

 
 Skupština  u Savjet bira članove:   
- iz redova studenata sveučilišnih i drugih studija s prebivalištem u Istarskoj županiji;  
- iz udruga mladih odnosno udruga koje se bave problematikom mladih, registriranih  



  u Istarskoj županiji ;  
- iz drugih registriranih oblika organiziranja mladih s područja Istarske županije, te 
- iz redova učenika srednjih škola u Istarskoj županiji. 
 O izboru i razrješenju članova Savjeta, Skupština donosi odluku. 
 
 

Članak 10. 
 
 Skupština će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano ne 
prisustvuje sjednicama Savjeta, zatim ako navrši trideset godina života, kao i na osobni 
zahtjev odnosno ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci. 
 
 
3.  DJELOKRUG, TIJELA I  NAČIN  DJELOVANJA  SAVJETA  
 

Članak 11. 
 
 U okviru svoga djelokruga Savjet: 
– raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za rad Savjeta; 
– raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od  
   interesa za mlade; 
–predlaže Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje  
   položaja mladih na području Istarske županije; 
– predlaže Skupštini  raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja 
   mladih na području Županije, kao i  način rješavanja navedenih pitanja; 
– daje mišljenje Skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od 
   osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Istarske  županije; 
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe područnog (regionalnog) programa djelovanja za 
   mlade; 
– izrađuje izviješća nadležnim tijelima Istarske Županije o problemima mladih, a po potrebi  
   predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja     
   mladih (područni /regionalni/ program djelovanja za mlade); 
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i područnog (regionalnog) programa  
   djelovanja za mlade; 
– brine o informiranosti mladih u svim pitanjima značajnim za unapređivanje njihova  
   položaja; 
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija te suradnju i  
   razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima u drugim državama; 
– predlaže Skupštini financijski plan radi ostvarivanja područnog (regionalnog) programa  
   rada Savjeta; 
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)  
   samouprave na sjednice Savjeta te 
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade Istarske županije. 
 

 
Članak 12. 

 
 Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi toga tijela iz svojih 
redova većinom glasova svih članova Savjeta. 



 Savjet predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta. 
 Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika:  
- u slučaju spriječenosti predsjednika Savjeta, 
- po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku. 
 Za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mogu biti birane osobe s 
prebivalištem na području Istarske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) 
godina. 
 

Članak 13. 
  
 Redovne sjednice koje se održavaju najmanje jednom u dva mjeseca, saziva i njima 
predsjedava predsjednik Savjeta. 
 Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 
članova tog tijela. 
 

Članak 14. 
 
 Savjet u pravilu donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina 
članova toga tijela. 
 Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom 
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. 
 Neposredna osobna zainteresiranost člana Savjeta pri donošenju odluke o nekom 
pitanju utvrđuje se sukladno odredbama posebnog zakona.  
 
 

Članak 15. 
 
 Savjet može imenovati svoja radna tijela za određena 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. 

 
 

4. AKTI  I  IZVJEŠĆA  SAVJETA 
 

Članak 16. 
 
 Na svojoj prvoj sjednici Savjet donosi poslovnik o svom radu, i to većinom glasova 
svih članova Savjeta. 
 Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka pobliže se uređuje način rada Savjeta te način 
izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta sukladno zakonu i ovoj Odluci. 
 Do izbora predsjednika, sjednicu vodi najstariji član Savjeta.  

 
Članak 17. 

 
 Savjet donosi područni (regionalni) program rada (u nastavku: Program rada) za 
svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova toga tijela, pri čemu takav program 
mora predviđati aktivnosti propisane posebnim zakonom, te se podnosi radi odobrenja 
Skupštini Istarske županije u roku propisanom posebnim zakonom. 



 Sredstva za provedbu Programa rada, na osnovi financijskog plana iz članka 11. 
stavak 1. točka 11. ove Odluke, osiguravaju se u proračunu Istarske županije. 
 O Programu rada Savjeta Skupština se očituje davanjem ili uskraćivanjem odobrenja 
svojim zaključkom. 
 U slučaju nedavanja odobrenja na Program rada Savjeta, Skupština iznosi razloge i 
ostavlja Savjetu primjereni rok za usklađivanje Programa u cijelosti ili njegovog pojedinog 
dijela.  
 

Članak 18. 
 

 O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Skupštini, u roku i na način propisan 
posebnim zakonom.  
 
 
5.  SURADNJA   

Članak 19. 
 

 Savjet, sukladno odredbama posebnog zakona, može surađivati sa savjetima mladih 
općina, gradova i drugih županija, odnosno Grada Zagreba, a može razvijati suradnju i s 
organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave 
drugih država te međunarodnim organizacijama. 

 
 
 

6. OSIGURAVANJE  UVJETA  ZA RAD  I  NAKNADE 
 

Članak 20. 
 

 Istarska županija osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta, dok za obavljanje 
stručnih te administrativnih poslova za potrebe Savjeta brine Stručna služba za poslove 
Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.  
 
 

Članak 21. 
 
 Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova 
nastalih u vezi s održavanjem sjednica toga tijela.  
 
 
7.  PRIJELAZNE  I ZAKLJUČNE  ODREDBE 
 
 

Članak 22. 
 
 Iznimno od roka utvrđenog odredbom članka 5. stavak 1. ove Odluke, radi provedbe 
izbora članova prvog saziva Savjeta, Stručna služba za poslove Skupštine i Poglavarstva 
Istarske županije će, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog općeg akta, a sukladno 
članku 5. istog, objaviti Javni poziv za izbor članova Županijskog Savjeta mladih Istarske 
županije. 

 



Članak 23. 
 
 Na pitanja koja nisu propisana ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) 
  
 

Članak 24. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 
 
 
Klasa: 
Ur.broj: 
U Pazinu, _________ 2007. 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
                                 
 

          Predsjednik 
Anton Peruško 

 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
 
 1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  ODLUKE 
  
 Pravni temelj za donošenje ovog akta su odredbe članaka 36. i 76. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) 
kojima je propisana nadležnost Skupštine kao predstavničkog tijela Istarske županije, kao i  
vrsta akata koje u svom radu to tijelo donosi. Postupovno ovlaštenje za osnivanje 
županijskog savjeta mladih sadržano je u članku 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne 
novine" broj 23/07), kojim je propisano da savjete mladih osnivaju predstavnička tijela 
jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, 
dok je člankom 5. istog propisa utvrđeno da predstavnička tijela županije osnivaju 
županijske savjete mladih.  Odredba Statuta koja, sukladno članku 4. cit. Zakona, 
ovlašćuje Skupštinu Istarske županije na osnivanje takvog tijela, sadržana je u članku 54. 
Statuta Istarske županije, kojim je propisano da Skupština osniva stalne i povremene odbore, 
komisije i druga radna tijela, dok se, sukladno odredbi istog članka, sastav, broj članova i 
djelokrug pojedinog radnog tijela utvrđuje posebnom odlukom, u danom slučaju Odlukom o 
osnivanju Županijskog Savjeta mladih Istarske županije.  
 U vezi s iznesenim, zakonski temelj za donošenje predmetne Odluke sadržan je u 
odredbama članaka 2., 4. i 5. stavak 3. Zakona o savjetima mladih, a sukladno odredbi 
članka 22. cit. Zakona, ovom Odlukom Skupština Istarske županije osniva Županijski Savjet 
mladih kao vlastito savjetodavno tijelo unutar roka od 6 mjeseci, računajući od 08.03.2007. 
godine, kojim je danom navedeni Zakon stupio na snagu.  
 Odredbom članka 6. istog Zakona propisan je obvezatni sadržaj predmetne Odluke, 
te je u dijelu prepuštena i dispozicija predstavničkim tijelima za normiranje drugih pitanja 
vezanih za djelovanje savjeta mladih i odnosnu problematiku.   
 Kriterij za utvrđivanje sastava članova Županijskog Savjeta mladih sadržan je u 
članku 9. Odluke, a isti odražava nastojanje da se u sastav tijela uključi predstavnike mladih 
iz dobne skupine od 15 do 29. godina života iz obrazovanja, znanosti, društvenog  i 
političkog života u Istarskoj županiji, dok je člankom 8. Odluke, sukladno Statutu Istarske 
županije, odnosno odredbama posebnog zakona, u radu Savjeta zajamčeno sudjelovanje 
najmanje jednom pripadniku talijanske manjine, odnosno - sukladno strukturi prijedloga - 
jamči se i ravnopravno sudjelovanje obaju spolova.  
 U dijelovima odredbi članaka 14. do 19. Odluke, kao segmentima iz nadležnosti 
zakonodavca, odredba članka 23. ovog općeg akta upućuje na primjenu cit. Zakona o 
savjetima mladih, kao posebnog zakona. 
  
 2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU  OVIM  AKTOM 
 
 Ovom Odlukom, Skupština Istarske županije, sukladno cit. odredbi članka 2. Zakona 
o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) osniva Županijski Savjet mladih Istarske 
županije i stvara pretpostavke za provođenje postupka izbora njegovih članova, kao i za 
buduće funkcioniranje tog savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije u svrhu aktivnog 
uključivanja mladih u javni život Istarske županije. 
 Naime, sukladno gore utvrđenim zakonskim elementima, predloženom Odlukom 
utvrđen je broj članova Županijskog Savjeta mladih, način izbora članova ovog 
savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije, način utjecanja na rad predstavničkog tijela 
u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s 



mladima, zatim način financiranja rada i programa Savjeta i osiguravanje prostornih i drugih 
uvjeta, te su uređena i ostala pitanja od značaja za rad Županijskog Savjeta mladih. 
 Odredbama Odluke, u pogledu sastava članova Savjeta posebnosti Istarske županije, 
jamči se obvezatno sudjelovanje predstavnika mladih iz redova talijanske nacionalne 
manjine u Županiji, a također se insistira i na ravnomjernoj zastupljenosti kandidata i 
kandidatkinja za članstvo u Županijskom Savjetu mladih. 
 Slijedom Zakonom utvrđenog roka za donošenje ove Odluke, Skupština Istarske 
županije unutar istog izvršava obvezu normiranja predmetne materije. 
 
 
 3. PRIJEDLOG  ODLUKE 
 
 U prilogu se dostavlja Zaključak Poglavarstva o utvrđivanju prijedloga s tekstom 
Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije te obrazloženjem, kao i 
preslika Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07). 
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ZAKON 

O SAVJETIMA MLADIH 

OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora članova te 
druga pitanja od značenja za rad savjeta mladih. 

Članak 2. 

Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) 
samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život 
tih jedinica. 

Članak 3. 

(1) Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet 
mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. 
(2) Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih su 
osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) 
samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet mladih, u dobi od petnaest (15) 
do dvadeset devet (29) godina života. 



OSNIVANJE SAVJETA MLADIH 
Članak 4. 

Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave u skladu s ovim Zakonom, Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi te statutom jedinica lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 

Članak 5. 

(1) Predstavnička tijela općina osnivaju općinske savjete mladih. 
(2) Predstavnička tijela gradova osnivaju gradske savjete mladih. 
(3) Predstavnička tijela županija osnivaju županijske savjete mladih. 
(4) Gradska skupština Grada Zagreba osniva savjet mladih Grada Zagreba. 

 

Članak 6. 

Odlukom o osnivanju savjeta mladih uređuje se: 
– broj članova, 
– način izbora članova savjeta mladih, 
– način utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od 
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, 
– način financiranja rada i programa savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih 
uvjeta za rad savjeta mladih te 
– ostala pitanja od značenja za rad savjeta mladih. 

 

SASTAV SAVJETA MLADIH 
 

Članak 7. 

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne 
može biti manji od pet ili veći od petnaest, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih 
i to tako da savjet mladih: 
– općine i grada koji imaju do 10.000 stanovnika ima od pet do sedam članova, 
– općine i grada koji imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika ima od sedam do devet članova, 
– grada koji ima više od 30.000 stanovnika ima od devet do jedanaest članova, 
– Grada Zagreba ima od jedanaest do petnaest članova te 
– županije ima od devet do trinaest članova. 

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 8. 

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, po 
donesenoj odluci o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak izbora članova savjeta 
mladih javnim pozivom. 
(2) Kandidate za članove savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja 
mladih. 



(3) Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovoga 
članka članove savjeta mladih bira i razrješava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, statutom jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave, u skladu s ovim Zakonom i odlukom o 
osnivanju savjeta mladih. 
(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju članovi savjeta mladih, 
sukladno poslovniku o radu savjeta mladih. 

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 9. 

(1) Članovi savjeta mladih biraju se na dvije godine. 
(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči 
sjednicama savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest mjeseci. 

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 10. 

U okviru svoga djelokruga savjet mladih: 
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih, 
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog 
tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za 
mlade, 
– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje 
položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, 
– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih 
na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te način rješavanja 
navedenih pitanja, 
– daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave, 
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
– izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni 
program djelovanja za mlade), 
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni 
program djelovanja za mlade), 
– skrbi o informiranosti 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 odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 



– predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih, 
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave na sjednice savjeta mladih te 
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 11. 

(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca. 
(2) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik savjeta mladih. 
(3) Predsjednik savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na 
prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih. 

Članak 12. 

(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
savjeta mladih, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(2) Član savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o 
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. 
(3) Smatra se da je član savjeta mladih 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. 

Članak 13. 

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik savjeta mladih. 

Članak 14. 

(1) Savjet mladih 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. 
(2) U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih 
područja vezanih za mlade i skrb o mladima. 

Članak 15. 

(1) Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu. 
(2) Poslovnik o radu savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta mladih. 
(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih te način izbora 
predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih u skladu s ovim Zakonom i odlukom o 
osnivanju savjeta mladih. 

Članak 16. 

(1) Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. 
(2) Program rada savjeta mladih 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, 
– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
– suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici 



prema mladima. 
(3) Program rada savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i 
poboljšanje položaja mladih. 
(4) Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih. 
(5) Program rada savjeta mladih, savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje najkasnije 
do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

Članak 17. 

(1) Ukoliko 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. 
(2) Program rada savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava predstavničko tijelo 
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Članak 18. 

Savjet mladih podnosi godišnje izviješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

SURADNJA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 19. 

Savjeti mladih općina, gradova i županija te savjet mladih Grada Zagreba mogu surađivati 
međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama 
lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim 
organizacijama. 

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH 
 

Članak 20. 

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osiguravaju financijska 
sredstva za rad savjeta mladih iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga 
članka, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, sukladno ovom Zakonu i odluci 
o osnivanju savjeta mladih. 
(2) Članovi savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad. 
(3) Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u savjetu mladih 
u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. 

Članak 21. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe 
predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 22. 

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovat će savjete 
mladih u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 



 

 

Članak 23. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
 
Klasa: 550-01/06-01/01 
Zagreb, 16. veljače 2007. 

HRVATSKI SABOR 
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Hrvatskoga sabora 
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