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Predmet: Odluka o osnivanju Savjeta mladih Istarske županije
Temeljem odredbe članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine istarske županije",
broj 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 29. kolovoza 2014. godine donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Istarske
županije, u tekstu koji je prilog ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i
usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog zaključka određuje se Vesna
Ivančić, tajnica Skupštine.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Na temelju odredbe čl. 2. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima
mladih ("Narodne novine", broj 41/14) i čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 43. Statuta Istarske županije
("Službene novine istarske županije", broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na
sjednici održanoj dana ______________ donosi
Odluku o osnivanju
Savjeta mladih Istarske županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Istarske županije kao savjetodavno tijelo
Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju
javne politike za mlade na području Istarske županije.
Članak 2.
Savjet mladih promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području
Istarske županije.
Skupština Istarske županije osniva Savjet mladih uvažavajući načela
nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

II SASTAV SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih čine osobe s prebivalištem ili boravištem na području Istarske županije,
koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15
(petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.
Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo biti birane za člana Savjeta mladih i
zamjenika člana Savjeta mladih, ali istovremeno ne mogu biti članovi savjeta mladih drugih
jedinica područne (regionalne) samouprave.
Osoba iz stavak 1. ovog članka može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih
jedinica lokalne samouprave.
Izabrani član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 (trideset)
godina , nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Članak 4.
Savjet mladih ima 11 (jedanaest) članova uključujući predsjednika i zamjenika. Svaki
član Savjeta mladih ima svoga zamjenika.
Najmanje 1 (jedan) član Savjeta mladih i njegov zamjenik mora biti predstavnik
talijanske nacionalne zajednice.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih,
sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH I TRAJANJE MANDATA
Članak 5.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike na temelju pisanih i obrazloženih
kandidatura, tajnim glasovanjem bira Skupština Istarske županije na razdoblje od 3 (tri)
godine, prema postupku i na način koji je propisan Zakonom o savjetima mladih.
Članak 6.
Skupština Istarske županije započinje postupak izbora članova Savjeta mladih
objavom javnog poziva za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih i njihove
zamjenike.
Kandidature za članove Savjeta mladih Istarske županije temeljem javnog poziva za
isticanje kandidature ističu: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima
opredijeljeni 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 s time da jedan predlagatelj može istaknuti samo jednog kandidata i njegova
zamjenika.
Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 2. ovog članka neformalna skupina mladih,
ona mora biti skupina od najmanje 50 mladih.
Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske
županije, te sredstvima javnog priopćavanja tri (3) mjeseca prije isteka mandata Savjeta
mladih.
Rok za dostavu prijedloga za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika je 15
dana od dana objave javnog poziva iz stavka 1. ovog članka.
Komisija za izbore i imenovanja Skupštine Istarske županije utvrđuje kriterije i
prijedlog teksta javnog poziva u skladu s odredbama Zakona o savjetima mladih i ovoj
Odluci i upućuje Skupštini Istarske županije na prihvaćanje.
Obavezni sadržaj javnog poziva utvrđen je Zakonom o savjetima mladih.
Komisija za izbore i imenovanja najmanje 15 (petnaest) dana nakon isteka roka za
prijavu na javni poziv sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih
kandidatura.
Kandidati se na popisu važećih kandidatura upisuju prema abecednom redu
prezimena kandidata.
Popis kandidatura sadrži: redni broj, naziv/oznaku predlagatelja i datum zaprimanja
prijedloga i popis kandidata koji sadrži: ime i prezime kandidata za člana i za zamjenika
člana, datum i godina rođenja, te mjesto prebivališta ili boravišta.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Komisija za izbore i
imenovanja odmah dostavlja Skupštini Istarske županije i objavljuje na mrežnim stranicama
Istarske županije, te u sredstvima javnog priopćavanja.
Predsjednik Županijske skupštine uvrstit će u dnevni red postupak izbora članova
Savjeta mladih i njihovih zamjenika, na prvu sjednicu Županijske skupštine nakon objave
izvješća i popisa važećih kandidatura sukladno stavku 11. ovog članka.
Skupština Istarske županije na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura, raspravlja Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura i
provodi tajno glasovanje sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i ovoj Odluci kojim
se bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjedatelj i pomažu mu 2 (dva) vijećnika koje na
prijedlog predsjedatelja odredi Skupština , pri čemu se vodi računa da oba vijećnika ne budu
iz iste stranke, te da jedan vijećnik bude iz redova pozicije, a drugi iz redova opozicije.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko
je po odluci o osnivanju savjeta mladih ima članova savjeta mladih.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja
koji se bira smatra se nevažećim.
Nevažećim se smatra i nepopunjeni glasački listić, kao i listić na koji su dodana nova
imena odnosno listić koji je popunjen tako da se sa sigurnošću ne može utvrditi za koje je
kandidate glasovao.
Predsjedatelj upućuje vijećnike o načinu glasovanja, te o okolnostima iz stavka 15.,
16., 17. i 18. ovog članka, te o načinu utvrđivanja rezultata glasovanja.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim
brojem glasova , glasovanje se ponavlja do izbora kandidata do punog broja članova Savjeta
mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj
glasova, u kojem slučaju predsjedatelj prekida rad sjednice radi pripreme novih glasačkih
listića. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama
Istarske županije, Savjeta mladih, Službenim novinama Istarske županije i sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 7.
U slučaju da u postupka izbora ne bude izabran član i zamjenik predstavnik talijanske
nacionalne zajednice broj članova Savjeta mladih povećava se za jednog člana predstavnika
talijanke nacionalne zajednice koji je dobio veći broj glasova i još jednog člana s najvećim
brojem glasova, te se iznimno od odredbe čl. 4 ove Odluke, u tom slučaju broj članova
Savjeta mladih povećava na 13 (trinaest).

IV KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH
Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Skupštine Istarske
županije u roku od 30 (trideset) dana od dana objave rezultata izbora.
Sjednicom do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava predsjednik Skupštine
Istarske županije. Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama
Istarske županije , Savjeta mladih i u sredstvima javnog priopćavanja.
V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 9.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na rok od 3 (tri) godine.
Mandat zamjenika članova Savjeta mladih vezan je uz mandat članova Savjeta
mladih.
Skupština Istarske županije razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- ako neopravdano izostane najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,
- na osobni zahtjev.
U slučaju iz stavka 3. alineja 1. ovog članka o razlozima za razrješenje pojedinog
člana prije isteka mandata, Savjet mladih dužan je obavijestiti predsjednika Skupštine
Istarske županije.
Zahtjev za razrješenje na osobni zahtjev član Savjeta mladih dostavlja predsjedniku
Skupštine Istarske županije.
Člana Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset (30) godina
nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Članak 10.
Ako broj članova Savjeta mladih bude manji od dvije trećine članova Savjeta mladih
Skupština Istarske županije provesti će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta
mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih. Na postupak dodatnog izbora
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na izbor Savjeta mladih.
Postupak dodatnog izbora provesti će se i u slučaju kada u postupku redovitog izbora
nije postignuta zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne zajednice.
Mandata članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka
mandata članova Savjeta mladih koji su izabrani u postupku redovitog izbora.
Članak 11.
Skupština Istarske županije raspustit će Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi
sjednicu dulje od 6 (šest) mjeseci.
VI. DJELOKRUG, TIJELA I NAČIN DJELOVANJA SAVJETA MLADIH
Članak 12.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te
pitanjima iz djelokruga Skupštine Istarske županije koji su od interesa za mlade,
- u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u Skupštini Istarske županije
donošenja odluka od značaja za mlade, donošenje programa i druge akte od značaja za
unapređenje položaja mladih na području Istarske županije, raspravu o pojedinim pitanjima
od značaja za unapređenje položaja mladih , te način rješavanja navedenih pitanja,
- sudjeluju 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 poboljšanje položaja
mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,
međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava
s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže, i daje na odobrenje Skupštini Istarske županije na program rada popraćen
financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta,
- po potrebi poziva predstavnike tijela Istarske županije na sjednice Savjeta mladih,
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podršku razvoju organizacija
mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanju kriterija
financiranja organizacija mladih i za mlade,
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Članka 13.
Savjet mladih ima predsjednika i tri zamjenika predsjednika od kojih je jedan
pripadnik talijanske nacionalne zajednice.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta saziva sjednice Savjeta i utvrđuje dnevni red.

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 članova.
Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se većinom glasova svih članova Savjeta
mladih iz svojih redova, na način i prema postupku koji su utvrđeni Zakonom o savjetima
mladih, ovom odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih Istarske županije.
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika u slučaju
njegove odsutnosti.
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika :
- u slučaju spriječenosti predsjednika Savjeta,
- po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
VII. NAČIN RADA I DONOŠENJA ODLUKA
Članak 14.
Savjet mladih održava redovne sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po
potrebi i češće.
Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih zamjenjuje
ga njegov zamjenik, te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta mladih, osim ako Zakonom o savjetima mladih, ovom Odlukom i
Poslovnikom o radu Savjeta mladih nije drugačije određeno.
VIII. AKTI SAVJETA MLADIH
Članak 15.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, Program rada, Godišnje izvješće o svom radu,
Prijedlog financijskog plana, zaključka i preporuke o pitanjima i temama od interesa za
mlade, a sukladno nadležnosti koja je utvrđena Zakonom o savjetima mladih.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu većinom glasova članova Savjeta mladih.
Poslovnikom se pobliže uređuje način rada Savjeta mladih, način sazivanja sjednica,
utvrđivanja dnevnog reda, predsjedanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i
glasovanje, vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih tijela, postupak izbora i
razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i dužnosti članova, predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta, te ostala pitanja vezana uz rad Savjeta mladih, a u skladu
sa Zakonom i Odlukom.
Članak 16.
Program rada Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih i to
za svaku kalendarsku godinu.
Program rada sadržava aktivnosti u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih,
odnosno u skladu sa Zakonom o savjetima mladih.
Savjet mladih, Program rada podnosi Skupštini Istarske županije najkasnije do 30.
rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu.
Članak 17.
Godišnje izvješće o svom radu, Savjet mladih podnosi Skupštini istarske županije na
prihvaćanje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a Županu Istarske županije na
znanje.

Članak 18.
Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti
predviđaju financijska sredstva , Savjet mladih utvrđuje prijedlog Financijskog plana zajedno
a Programom rada, koji odobrava Skupština Istarske županije, a odobrena sredstva planiraju
se u Proračunu Istarske županije.
IX. ODNOS SAVJETA MLADIH I PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Članak 19.
Članovima Savjeta mladih osigura se dostupnost poziva i materijala za sjednice
Skupštine i i zapisnici s održanih sjednica, na način i u roku u kojem se dostavljaju članovima
Skupštine Istarske županije.
Predsjednik Skupštine Istarske županije po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca
održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a u svezi rasprave o pitanjima koja su od
interesa za mlade.
Inicijativu za zajednički sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.
Članak 20.
Predsjednik, zamjenici predsjednika dužni su odazvati se pozivu na sjednice
Skupštine i sjednice radnih tijela Skupštine s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava
glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj o pitanjima iz njihova djelokruga koje zatraži
Skupština Istarske županije ili njezina radna tijela.
Na prijedlog Savjeta mladih , Skupština Istarske županije raspravljati će o prijedlogu
kojim se uređuju pitanja od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj slijedećoj sjednici od
dana dostave Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije 15 (petnaest)
dana prije dana održavanja sjednice Skupštine i u skladu s odredbama Poslovnika
Županijske skupštine Istarske županije koje se primjenjuju na postupak podnošenja
prijedloga akta.
Uz prijedlog akta iz stavka 2. ovog članka, Savjet mladih dužan je pismenim putem
obavijestiti predsjednika Skupštine koji potpredsjednik Savjeta mladih će na sjednici
Skupštine Istarske županije i sjednicama njezinih radnih tijela obrazlagati prijedloge iz stavka
2. ovog članka.
Ukoliko se na sjednici Skupštine raspravlja o prijedlogu akta kojim se uređuju pitanja
od interesa za mlade, a na prijedlog drugih ovlaštenih predlagatelja, Savjet mladih dostaviti
će pisano mišljenje/očitovanje na isti prijedlog, a u roku i na način koji je utvrđen
Poslovnikom Skupštine istarske županije.
X. ODNOS SAVJETA MLADIH I ŽUPANA ISTARSKE ŽUPANIJE
Članak 21.
Župan Istarske županije po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca održava
zajednički sastanak sa Savjetom mladih u vezi s raspravom o pitanjima koja su od interesa
za mlade.
Župan Istarske županije svakih 6 (šest) mjeseci pisanim putem dostavlja Savjetu
mladih Izvješće o svom radu , kako bi Savjet mladih upoznao o svojim aktivnostima koje su
od interesa za mlade.

XI. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD, NAKNADE ZA RAD I NAKNADE MATERIJALNIH
TROŠKOVA SAVJETU MLADIH
Članak 22.
Istarska županija u svom proračunu osigurava Savjetu mladih financijska sredstva za
rad, financijska sredstva za provedbu aktivnosti ukoliko su previđene Programom rada
Savjeta mladih.
Članak 23.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na
sjednice Savjeta mladih, kao i ostale putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu
mladih sukladno pozitivnim propisima.
Članak 24.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 25.
Prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih osigurava Stručna služba Skupštine.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljat će Stručna
služba Skupštine.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Savjet mladih dužan je uskladiti Poslovnik o svom radu s odredbama ove Odluke u
roku od 90 dana od dana konstituiranja prvog saziva Savjeta prema mladih koji je
konstituiran prema odredbama ove Odluke.
Članak 27.
Izrazi koji se koriste u ovo Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju
Županijskog Savjeta mladih Istarske županije ("Službene novine Istarske županije, broj 8/07 i
4/10).
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske
županije.
Klasa:
Urbroj:
Pazin,
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV
Sadržan je u odredbi čl. 2. stavka 2. kojim je propisano da Savjet mladih osnivaju
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), članka 6. stavka
2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14) kojim je propisano da odluku o
osnivanju Savjeta mladih donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u skladu
sa Zakonom, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave,
te statutom jedinica lokalne, odnosno područne regionalne samouprave. Slijedom
navedenog u pravu osnovu unesena je i odredba čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 43. Statuta
Istarske županije ("Službene novine istarske županije", broj 10/09 i 4/13), kojima su
propisane ovlasti Skupština Istarske županije.
Sukladno odredbama čl. 7. st. 8,., 20., Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina (Narodne novine, broj 155/2002, 47/2010, 80/2010, 93/2011, 93/2011) i odredbe čl.
21. st. 1 alijena 1. Statuta Istarske županije ("Službene novine istarske županije, broj 10/09 i
4/13.) uređeno je pitanje participacije predstavnika talijanske nacionalne zajednice u radu
Savjeta mladih.
II. OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA
Stupanjem na snagu novog Zakona o savjetima mladih koji se primjenjuje od 8.
travnja 2014. godine, a objavljen je u Narodnim novinama br. 41/14. Postoji obveza jedinica
područne (regionalne) samouprave na usklađivanje ove problematike s novim Zakonom.
Ministarstvo je predložilo donošenje novog Zakona iz razloga jer smatra da raniji Zakon nije
zaživio u praksi. Naime, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave je osnovano 19
(od 21) županijskih savjeta mladih, na gradskoj razini je osnovano 98 (od 127) savjeta
mladih, a na razini općina osnovano je svega 143 (od 429) savjeta mladih. Također je
uočeno da regulativa koja se odnosi na izbor članova Savjeta mladih nije u dovoljnoj mjeri
jasno definirala postupak izbora. Problem predstavlja i nejasan zakonodavni okvir koji
regulira pitanje odnosa savjeta mladih prema predstavničkom tijelu pri čemu je Ministarstvo
uočilo da postoji znatna neujednačenost u suradnji Savjeta mladih i predstavničkih tijela, pri
čemu ima primjera gdje Savjet mladih doista sudjeluje u postupcima donošenja odluka koji ih
se tiču, ali i primjera gdje takvog sudjelovanja nema. Stav je Odbora za obitelj, mlade i sport
Sabora Republike Hrvatske da ovu aktivnu participaciju trebaju potaknuti predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i da angažman mladih u najvećoj mjeri
ovisi o predstavničkim tijelima JLS i njihovom stavu sprema uključivanja mladih.
Zbog svega navedenog donijet je novi Zakon kojima je uz ostalo:
- detaljnije uređen zakonodavni okvir za izbore članova Savjeta mladih,
- propisano da se članovima Savjeta mladih moraju dostavljati pozivi i materijali za sjednice
predstavničkog tijela, te zapisnici, i to u roku u kojem se dostavljaju članovima Skupštine,
- predviđeno je produljenje mandata Savjeta mladih sa 2 (dvije) na 3 (tri) godine,
- uveden je institut zamjenika člana koji umjesto spriječenog člana Savjeta mladih može
sudjelovati u radu Savjeta mladih,

- uređena je obveza Predsjednika Skupštine da po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca
održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a u svezi rasprave o pitanjima koja su od
interesa za mlade. Inicijativu za zajednički sastanak može pokrenuti i Savjet mladih,
- uređena je obveza Župana županije po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca održava
zajednički sastanak sa Savjetom mladih u vezi s raspravom o pitanjima koja su od interesa
za mlade.
Župan Istarske županije svakih 6 (šest) mjeseci pisanim putem dostavlja Savjetu
mladih Izvješće o svom radu , kako bi Savjet mladih upoznao o svojim aktivnostima koje su
od interesa za mlade,
- na prijedlog Savjeta mladih, Skupština Istarske županije raspravljati će o prijedlogu kojim se
uređuju pitanja od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj slijedećoj sjednici od dana
dostave prijedloga pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije 15 (petnaest) dana prije
dana održavanja sjednice Skupštine i u skladu s odredbama Poslovnika Županijske
skupštine Istarske županije koje se primjenjuju na postupak podnošenja prijedloga akta,
- predsjednik ili zamjenici predsjednika dužni su odazvati se pozivu na sjednice Skupštine i
sjednice radnih tijela Skupštine s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa, te
dostaviti svaki podatak ili izvještaj o pitanjima iz njihova djelokruga zatraži Skupština Istarske
županije ili njezina radna tijela,
- članovi Savjeta mladih i nadalje nemaju pravo na naknadu za rad, već samo pravo na
naknadu troškova dolaska na sjednice.
- Skupština može raspustiti Savjet mladih ako ne održi sjednicu najmanje jednom u 6
mjeseci.
Pitanje participacije predstavnika talijanske nacionalne zajednicu u radu Savjeta
mladih uređeno je primjenom odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
na način da u radu Savjeta mladih mora participirati najmanje jedan član koja je pripadnik
talijanske nacionalne zajednice.
Predsjednik ili jedan potpredsjednik moraju biti iz redova talijanske nacionalne
zajednice.
Ako u redovnom postupku izbora članova Savjeta mladih nije izabran i predstavnik
talijanske nacionalne zajednice, onda se njegovo mjesto popunjava od kandidiranih članova,
te se broj članova Savjeta u tom slučaju povećava na 13 članova.
Ukoliko se niti na taj način ne može postići zastupljenost provode se dopunski izbori
kako bi se osigurala zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne zajednice.
Treba napomenuti da je Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske
uputilo u raspravu i Zakon o mladima. Rasprava trajala do 15. lipnja 2014. godine. Prema
nacrtu Zakona, Savjet mladih nije oblik organizacije mladih, već Savjetodavno tijelo jedinice
područne (regionalne) samouprave.
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Za provedbu ove Odluke biti će potrebno osigurati nešto veća financijska sredstva od
sada predviđenih sredstava Proračunom Istarske županije zbog češćeg zasjedanja.
Proračunom Istarske županije u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od
25.000,00 kn.

