
 
               

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
           Ž U P A N 
 
KLASA: 021-04/14-01/40 
URBROJ: 2140/01-02-14-2 
Krapina, 24. lipnja 2014. 
 

                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:  Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

 
 
            Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-
zagorske županije dana 24. lipnja 2014. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

  1.  Utvrđuje se  Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih. 
 

2.  Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3.  Za izvjestiteljicu po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana 

Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine. 
 
 
 

 Ž U P A N  
Željko Kolar 

  
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 
 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
KLASA: 021-04/14-01/40 
URBROJ: 2140/01-05-14-1 
Krapina, 23. lipnja 2014. 
 
 

  Ž U P A N 
                         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
PREDMET:   Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 6. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) 
                        članak 35. toč. 5. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi   
                                  („Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,  
                                   150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članak 17. Statuta     
                                   Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske                
                                   županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) 
NADLEŽNOST  
ZA DONOŠENJE:     Županijska skupština  
 
PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - Županu 
                                    Župan - Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:       Ljiljana Malogorski, pročelnica UO za poslove Županijske skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE:  Hrvatski sabor donio je 21. ožujka 2014. godine novi Zakon o savjetima 
mladih (dalje u tekstu: Zakon) koji je zamijenio istoimeni Zakon iz 2007. godine. Odredbom članka 
28. novog Zakona utvrđena je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da opće 
akte usklade s odredbama Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno 
od 8. travnja 2014. godine. 

S obzirom na broj izmjena Odluke o osnivanju županijskog savjeta mladih („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 6/10., 34/10. i 11/12.), a sukladno odredbama Zakona, 
neophodno je bilo donošenje nove Odluke o osnivanju županijskog savjeta mladih.  

Predložena nova Odluka sadržava odredbe  o broju članova mladih, načinu izbora Savjeta 
mladih, rokovima provedbe izbora za članove i zamjenike članova, radnom tijelu Županijske 
skupštine koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, način utjecaja 
Savjeta mladih na rad Županijske skupštine u postupku donošenja odluka i drugih akata od 
neposrednog interesa za mlade, način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguranje 
prostornih i drugih uvjeta za rad i pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih. 



Sukladno odredbama novog Zakona Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo  
jedinice regionalne samouprave, dakle Krapinsko – zagorske županije, a ne kao do sada 
predstavničkog tijela, odnosno Županijske skupštine.  

U smislu Zakona, mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice 
regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u 
Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  

Novom Odlukom broj članova Savjeta mladih ostaje isti, što znači da Savjet mladih čini 
devet članova, predsjednik i zamjenik predsjednika. Glede članova, novost je u tome da su ovlašteni 
predlagatelji kandidatura prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih dužni predložiti i 
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.  

Kao ovlašteni predlagatelji za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove 
zamjenike Zakonom je predviđeno da to budu udruge koje su sukladno statuta 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 koje se sastoje od najmanje 50 mladih.  

Prema novim Zakonu članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Županijska 
skupština. Također, Županijska skupština pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i 
njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje kandidature na mrežnim stranicama 
Županije, s rokom prijave od 30 dana od dana objave javnog poziva. 

Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje 
kandidatura, rok za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata te rok za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.  

Sukladno članku  6. st. 3. al. 4. Zakona, kojim je određeno je da odluka o osnivanju savjeta 
mladih mora sadržavati  odredbe o radnom tijelu predstavničkog tijela jedinice regionalne 
samouprave koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, Odlukom se 
predlaže da Odbor za izbor i imenovanja, kao radno tijelo Županijske skupštine, obavlja navedene 
poslove.  

Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata, zatim u roku od 15 dana od proteka roka za podnošenje prijava 
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura.  

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura se objavljuju na mrežnim 
stranicama Županije.   

Nadalje, popis važećih kandidatura i izvješće o provjeri formalnih uvjeta dostavljaju se 
Županijskoj skupštini. Ista izvješće raspravlja i s popisa tajnim glasovanjem, na način propisan 
Poslovnikom Županijske skupštine, bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih 
zaokruživanjem rednog broja ispred jedanaest kandidata na glasačkom listiću. 

Rezultati izbora se objavljuju na merežnim stranicama Županije.  
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.  
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Županijske skupštine, a isti se smatra 

konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih 
također se objavljuje na mrežnim stranicama Županije.  

Glede mandata članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, isti po novom Zakonu traje 3 
godine, a mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta, te prestaje 
prestankom mandata člana Savjeta mladih. 

Djelokrug Savjeta mladih utvrđen je člankom 13. Zakona, te kao takav jasnije definira ulogu 
Savjeta mladih, odnosno njegovu prvenstveno savjetodavnu funkciju. 



Kao i do sada, Zakonom je propisana obveza Savjeta mladih da do 31. ožujka tekuće godine 
dostavi Županijskoj skupštini Izvješće o radu za prethodnu godinu. Navedeno izvješće dostavlja se i 
na znanje županu, koji je dužan isto objaviti, sukladno članku 19. Zakona.  

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, koje saziva 
predsjednik Savjeta mladih, čiji djelokrug, prava i dužnosti, razlozi i način razrješenja su utvrđeni 
člankom 17. Zakona, te je isto propisano člankom 18. nove Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih.  

Savjet mladih je dužan donijeti Program rada, koji mora sadržavati i financijski dio, a 
Županija je dužna u Proračunu osigurati financijska sredstva za rad, kao i prostorne uvjete.  
 Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad, već samo pravo na naknadu 
za troškove prijevoza za dolazak na sjednicu, te drugih putnih troškova vezanih uz rad Savjeta 
mladih.  
 Novi Zakon uređuje odnos između Savjeta mladih i Županijske skupštine na način da uvodi 
obvezu Županijskoj skupštini da dostavi Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice, zapisnike 
s održanih sjednica, te da predsjednik Županijske skupštine održava najmanje svaka tri mjeseca 
zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem će raspravljati o svim pitanjima od interesa za 
mlade, te o međusobnoj suradnji.  

Također, odredbom članka 25. Zakona definirana je suradnja  Savjeta mladih sa županom 
kao izvršnim tijelom jedinice regionalne samouprave, te je utvrđeno da župan najmanje svaka tri 
mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, te svakih šest mjeseci pisanim putem 
obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.  

Prijelaznim i završnim odredbama nove Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
utvrđeno je da danom stupanja na snagu iste prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 6/10., 34/10. i 11/12.), te da Savjet 
mladih osnovan sukladno važećoj Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih nastavlja s radom 
do isteka mandata, odnosno do 18. siječnja 2015. godine.  

Člankom 28. st. 1. Zakona propisan je rok za usklađenje općih akata s odredbama Zakona, 
koji rok iznosi 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Kako je Zakon stupio na snagu 8. travnja 
2014. godine, rok za usklađenje je  6. srpnja 2014. godine. 

Sukladno navedenom, izrađen je Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih, te se isti daje u prilogu.    

Na temelju članka 6. st. 2. Zakona o savjetima mladih, članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i  članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije donositelj 
Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih je Županijska skupština.  

Prema članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i članku 32. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije Župan je nadležan za predlaganje općih i drugih akata.  

Predlaže se Županu da prihvati Nacrt i utvrdi  Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog 
savjeta mladih, u predloženom tekstu, te isti uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.  

 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  

Za donošenje ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva. 
 
 
                 PROČELNICA  
                              Ljiljana Malogorski 
Prilog: 
a. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, 
b. Prijedlog zaključka. 

 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/14-01/40 
URBROJ: 2140-01-01-14-1 
Krapina, ____. lipnja 2014.  
 
 

Na temelju članka 6. stavka  2. Zakona o savjetima  mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) 
i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština 
Krapinsko – zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana ____. srpnja 2014. godine donijela je  
 

O D L U K U  
o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) kao 
savjetodavno tijelo Krapinsko – zagorske županije ( u daljnjem tekstu: Županija) koje promiče i 
zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.   
Ovom Odlukom određuje se broj članova Savjeta mladih, način izbora članova Savjeta mladih, 
rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, radno tijelo Županijske 
skupštine koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, način utjecaja 
Savjeta mladih na rad Županijske skupštine 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 pravo na naknadu 
troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih. 
 

Članak 2. 
Savjet mladih čine osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih 
imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na 
području Krapinsko – zagorske županije. 
Član Savjeta mladih može istodobno biti i član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne 
samouprave. 

Članak 3. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako 
na muški i ženski spol. 
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II. SASTAV SAVJETA MLADIH 
 

Članak 4. 
Savjet mladih ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.  
 
III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 5. 
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Županijska skupština na temelju pisanih i 
obrazloženih kandidatura.   
 

Članak 6. 
Županijska skupština pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 
objavom javnog poziva za isticanje kandidatura na mrežnim stranicama Županije najmanje tri 
mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih. 
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje 
kandidatura, rok za prijavu i rokove  u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih. 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama 
Županije. 
 

Članak 7. 
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje 
kandidatura  ističu udruge koje su sukladno statutu 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 koje  skupine se 
sastoje od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Županije (dalje u tekstu: 
ovlašteni predlagatelji).  
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih  predložiti 
i  zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih. 
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta 
mladih i njegova zamjenika, dužna je prikupiti najmanje 50 potpisa  a kandidaturu potpisuju prva tri 
po redu potpisnika. 
Ovlašteni predlagatelji  dostavljaju kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika 
Odboru za izbor i imenovanja na propisanim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke, sa 
obveznom dokumentacijom, utvrđenom u javnom pozivu. 
 

Članak 8. 
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 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 utvrđuje popis važećih 
kandidatura.  
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Županijskoj 
skupštini te se objavljuju na mrežnim stranicama Županije. 
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Članak 9.  

Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće 
o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih tajnim glasovanjem bira članove  i zamjenike članova savjeta mladih.  
 
Postupak tajnog glasovanja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih provodi se na način 
propisan Poslovnikom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, zaokruživanjem  rednog 
broja ispred jedanaest kandidata na glasačkom listiću. 
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jedankim brojem 
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između 
onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se 
ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.  
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim 
stranicama Županije. 
 
IV.KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH 
 

Članak 10. 
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora. 
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Županijske skupštine. 
Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih 
većinom glasova svih članova.  
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne 
izabere predsjednika Savjeta mladih Županijska skupština objavit će novi poziv za izbor 
članova/zamjenika članova Savjeta mladih. 
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama Županije.  
 
V. MANDAT ČLANOVA  SAVJETA MLADIH 
 

Članak 11. 
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine računajući od dana 
konstituiranja Savjeta mladih. 
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih te prestaje 
prestankom mandata člana Savjeta mladih.  
Županijska skupština razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano 
izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta 
mladih.  
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u 
Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran. 
 

Članak 12. 
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Županijska skupština 
će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti 
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biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe Zakona o savjetima mladih (dalje u tekstu: Zakon) i ove Odluke koje se odnose 
na izbor članova Savjeta mladih. 
Manadat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata 
članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih. 
Županijska skupština raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od 
šest mjeseci. 
 
VI. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH 
 

Članak 13. 
 
U okviru svog djelokruga Savjet mladih: 
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o 
pitanjima iz djelokruga Županijske skupštine koji su do interesa za mlade, 
-  u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira u Županijskoj skupštini donošenje odluka 
od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja 
mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje 
položaja mladih na području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja,  
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, 
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području 
Županije 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 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 unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 
- predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada popraćen financijskim planom 
radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 
- po potrebi poziva predstavnike tijela Županije na sjednice Savjeta mladih, 
- 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, 
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.  
 
VII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 14. 
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca. 
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih. 
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih. 
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Članak 15. 
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 
Poslovnikom o radu Savjeta mladih pobliže se uređuje način sazivanja sjednice Savjeta mladih, 
utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i 
glasovanje, vođenje zapisnika, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih, postupak razrješenja člana Savjeta mladih, prava i dužnosti članova Savjeta mladih 
i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. 
 

Članak 16. 
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta 
mladih, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. 
Član Savjeta mladih, 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 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 ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela 
upravljanja.  
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. 
 

Članak 17. 
Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom,  imenovati svoje stalne i povremene radne 
skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne 
skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.  
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojednih područja vezanih 
za mlade i rad s mladima.  
 

Članak 18. 
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih. 
Predsjednik Savjeta mladih:  
- saziva i vodi sjednice Savjeta mladi, 
- predstavlja Savjet mladih prema Županiji i prema trećima, 
- obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona  i Poslovnika o radu Savjeta mladih. 
Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti 
zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih. 
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, ovoj Odluci te 
Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih 
članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora 
novog predsjednika. 
Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 
4. ovog članka, Županijska skupština, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, može u pisanom 
obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta 
mladih. 
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Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, ovoj Odluci 
te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta 
mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta 
mladih i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih. 
 
VIII. PROGRAM RADA  

Članak 19. 
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. 
Program rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti: 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe županijskog programa djelovanja za mlade 
-konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade 
-suradnju s tijelima Županije u politici za mlade 
-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.  
Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i 
poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih. 
Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.   
Savjet mladih donosi  program rada te ga podnosi Županijskoj skupštini na odobravanje najkasnije 
do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.  
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, ovoj Odluci i na temelju 
financijskog plana osiguravaju u proračunu Županije. 
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje županu koji ga objavljuje na mrežnim 
stranicama Županije. 
 
IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH  
 

Članak 20. 
Sredstva za rad i program rada Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Županije. 
Županija osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.  
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad. 
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta 
mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih (službena 
putovanja u okviru programa odnosno djelokruga Savjeta mladih i sl.). 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih  obavlja Upravni odjel za poslove 
Županijske skupštine.  
 
X. ODNOS SAVJETA MLADIH I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ŽUPANA 
 

Članak 21. 
Županijska skupština dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te 
zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Županijske skupštine, te na drugi 
prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.  
Predsjednik Županijske skupštine po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički 
sastanak sa Savjetom mladih na kojeg po potrebi poziva i druge članove Županijske skupštine i 
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drugih tijela Županije, te stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima, a na 
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Županijske skupštine sa 
Savjetom mladih. 
Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 2. ovog članka može pokrenuti i Savjet mladih. 
Na prijedlog Savjeta mladih Županijska skupština će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to 
najkasnije na prvoj slijedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je 
prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Županijske skupštine. 
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugih član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je 
odazvati se pozivima na sjednicu Županijske skupštine, prisustvovati sjednicama s pravom 
sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz  
djelokruga Savjeta mladih zatraži Županijska skupština. 
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugih član Savjeta mladih može sudjelovati u radu odbora 
koje imenuje Županijska skupština.  
 

Članak 22. 
Savjet mladih surađuje sa županom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na 
druge načine. 
Župan po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na 
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji župana i Savjeta mladih. 
Župan svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su 
od važnosti ili interesa za mlade.  
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
Savjet mladih osnovan sukladno Odluci o osnivanju županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik 
Krapinsko – zagorske županije“, broj 6/10., 34/10. i 11/12.) nastavlja s radom do isteka mandata.  

Članak 24. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 6/10., 34/10. i 11/12.). 
 

Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obajve u „Službenom glasniku Krapinsko – 
zagorske županije“. 
 

 PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
  Vlasta Hubicki, dr.vet. med. 

Dostaviti: 
1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 

županiji, n/p predstojnice Đurđe Barić-Dakić, 
2. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu, 
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava, 
5. Pismohrana. 



SM-1 
 
 
Na temelju članka 7. stavka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj __/14.) Odboru za izbor i 
imenovanja  Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije dostavlja se 

 
PRIJEDLOG 

KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA  
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

 
 

PREDLAGATELJ: 
___________________________________________________________________________ 

(naziv udruge koja je sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade,  učeničkog 
vijeća, studentskog zbora, pomlatka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije) 

 
 
KANDIDAT: 
IME I PREZIME                          ________________________________________________ 
 
DATUM ROĐENJA                    _______________________________________________ 
 
BROJ I MJESTO IZDAVANJA 
OSOBNE ISKAZNICE                 _____________________________________________ 
 
ADRESA                                        _____________________________________________ 
 
ZAMJENIK KANDIDATA: 
IME I PREZIME                          ________________________________________________ 
 
DATUM ROĐENJA                    _______________________________________________ 
 
BROJ I MJESTO IZDAVANJA 
OSOBNE ISKAZNICE                 _____________________________________________ 
 
ADRESA                                      _____________________________________________ 

       
 
U ………………  , ……      godine                           Za   predlagatelja: 
 
     …………………………………………………………
      (ime, prezime,i vlastoručni potpis  ovlaštene osobe ) 
 

…………………………………………………………… 
        (adresa)              

      
 

     …………………………………………………………………………..…… 
           (broj telefona ili mobitela)  
 
 



Napomena: Sastavni dio Prijedloga čini obrazac očitovanja o prihvaćanju 
kandidature za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih (SM -1-2) i obrazac 
očitovanja predlagatelja da su kandidatI za člana i zamjenika člana Županijskog 
savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja (SM -1-3).             
 
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………    
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                   Za   predlagatelja: 

 
     …………………………………………………………
      (ime, prezime i vlastoručni potpis  ovlaštene osobe) 
 
 
                      
 
 



SM - 
1-2 

 
 

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA 
I ZAMJENIKA ČLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

 
 
 
Ja ____________________________________________     __________________________ 
 (ime i prezime kandidata)                                                                        (dan, mjesec godina rođenja)                       
 
____________________________________            _______________________________ 
                                  (adresa)                                               (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za člana Županijskog savjeta  mladih 
 
 
 
U ______________                               _________________________________ 
    (mjesto i datum)                              (potpis kandidata) 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
Ja ____________________________________________     __________________________ 
 (ime i prezime kandidata)                                                                        (dan, mjesec godina rođenja)                       
 
____________________________________            _______________________________ 
                       (adresa  prebivališta)                                       (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za zamjenika člana Županijskog savjeta  mladih 
 
 
 
U ______________                               _________________________________ 
      (mjesto i datum)                              (potpis kandidata) 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SM – 
1-3 

 
 
 
 
 

OČITOVANJE PREDLAGATELJA DA SU KANDIDATI ZA ČLANA 
 I  ZAMJENIKA ČLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

PREDLOŽENI U SKLADU S AKTIMA PREDLAGATELJA 
 
 

Ja…………………………………………    ………………………………………………….. 
  (ime i prezime)      (adresa) 
 
 izjavljujem da sam prema članku…………………………………………………………………………          

(naziv akta) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ovlašten zastupati predlagatelja. 
 
 
Predložena kandidatura  za člana i zamjenika člana  Županijskog savjeta mladih 
 
u skladu je s člankom ………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
      (naziv akta) 
 
 
 
 
 
 
U…………………………………………… 
  (mjesto i datum)  
 
 

………………………………………… 
             (potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SM-2 
 
 
Na temelju članka 7. stavaka 3. I 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj __/14.) Odboru za izbor i 
imenovanja  Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije dostavlja se 

 
PRIJEDLOG 

KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA  
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

 
 

PREDLAGATELJ:                  NEFORMALNA SKUPINA MLADIH  
 
 
KANDIDAT: 
IME I PREZIME                          ________________________________________________ 
 
DATUM ROĐENJA                    _______________________________________________ 
 
BROJ I MJESTO IZDAVANJA 
OSOBNE ISKAZNICE                 _____________________________________________ 
 
ADRESA PREBIVALIŠTA/ 
BORAVIŠTA                                _____________________________________________ 
 
ZAMJENIK KANDIDATA: 
IME I PREZIME                          ________________________________________________ 
 
DATUM ROĐENJA                    _______________________________________________ 
 
BROJ I MJESTO IZDAVANJA 
OSOBNE ISKAZNICE                 _____________________________________________ 
 
ADRESA PREBIVALIŠTA/ 
BORAVIŠTA                                _____________________________________________ 

       
 
U __________________, __________                           
        Za   predlagatelja: 
 
    _________________________________________________ 
 
    _________________________________________________ 
 
    _________________________________________________ 
     (ime,  prezime i potpis prva tri potpisnika kandidature) 
 
      
           



Napomena: Sastavni dio Prijedloga čini obrazac očitovanja o prihvaćanju 
kandidature za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih (SM - 2-2) i 
obrazac za prikupljane potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih   (SM - 2-
3).             
 
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………    
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
      Za   predlagatelja: 
 
    _________________________________________________ 
 
    _________________________________________________ 
 
    _________________________________________________ 
      ime,  prezime i potpis prva tri potpisnika kandidature) 
 
      
 



                      
SM - 
2-2 

 
 

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA 
I ZAMJENIKA ČLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

 
 
 
Ja ____________________________________________     __________________________ 
 (ime i prezime kandidata)                                                                        (dan, mjesec godina rođenja)                       
 
____________________________________            _______________________________ 
                       (adresa  prebivališta)                                         (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina 
izdavanja) 
 
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za člana Županijskog savjeta  mladih 
 
 
 
U ______________                               _________________________________ 
    (mjesto i datum)                              (potpis kandidata) 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
Ja ____________________________________________     __________________________ 
 (ime i prezime kandidata)                                                                        (dan, mjesec godina rođenja)                       
 
____________________________________            _______________________________ 
                       (adresa prebivališta)                                      (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za zamjenika člana Županijskog savjeta  mladih 
 
 
 
U ______________                               _________________________________ 
      (mjesto i datum)                              (potpis kandidata) 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SM – 
2-3 

 

 
OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA PREDLAGATELJA  

- NEFORMALNE SKUPINE MLADIH 
 
 
 
 

Popis s potpisima NEFORMALNE SKUPINE MLADIH koji predlažu  
 
 
_________________________________ , _________________________________ za člana  
                       (ime i prezime)                (adresa) 
i  
_________________________________ ,__________________________________ za  
                        (ime i prezime)                                               (adresa) 
 
zamjenika člana Županijskog savjeta mladih 
 
 
 
Redni 
broj 

 
IME 

I 
PREZIME DATUM 

ROĐENJA 

 
ADRESA 

 

 
BROJ VAŽEĆE 

OSOBNE 
ISKAZNICE I 

MJESTO NJEZINA 
IZDAVANJA 

 

 
POTPIS 

PREDLAGATELJA 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       



22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
50.       

 
 
 
 
Napomena:  
Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 50 potpisa mladih 
(osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života ) s prebivalištem 
ili boravištem na području Krapinsko-zagorske županije.  



PRIJEDLOG KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA 
 
 

ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 

 

PREDLAGATELJI: 

______________________________________________________________________________ 
      (naziv udruge, učeničkog vijeća, studenstskog zbora, pomladka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije ili) 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
(navesti ime i prezime prva tri potpisnika kandidatura koji su predložili kandidata i / odnosno njegovog zamjenika) 

 

KANDIDAT: 

IME I PREZIME______________________ 

DATUM ROĐENJA_____________________ 

OIB_______________________________ 

ADRESA PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA_______________________ 

 

ZAMJENIK KANDIDATA: 

IME I PREZIME______________________ 

DATUM ROĐENJA_____________________ 

OIB_______________________________ 

ADRESA PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA_______________________ 

Sastavni dio ovog obrasca je propisani obrazac potpisa birača koji podržavaju kandidaturu (obrazac 3.) 

 

U ______________                               _________________________________ 
    (mjesto i datum) ______________________________________________ 
                                                                                 _______________________________________________ 

                                                       (ime i prezime ovlaštene osobe predlagatelja ili  prva tri potpisnika kandidatura) 
 



OBRAZLOŽENJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA PREDLAGATELJA  
UZ PRIJEDLOG KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA 

ZA ČLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 

KANDIDAT: 

IME I PREZIME______________________ 

DATUM ROĐENJA_____________________ 

OIB_______________________________ 

ADRESA PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA_______________________ 

 

ZAMJENIK KANDIDATA: 

IME I PREZIME______________________ 

DATUM ROĐENJA_____________________ 

OIB_______________________________ 

ADRESA PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA_______________________ 

Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidaturu _____     (ime i prezime kandidata)            za  
člana Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije 
 
 
Redni 
broj 

 
IME 

I 
PREZIME 

 
ADRESA 

PRIJAVLJENOG 
PREBIVALIŠTA 

 
BROJ VAŽEĆE OSOBNE 
ISKAZNICE I MJESTO 
NJEZINA IZDAVANJA 

 

 
POTPIS 

PREDLAGATELJA 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      



10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      

 
 
 
 



IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMJENIKA  ČLANA 
 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 
 
 

 
Ja ___________________________________OIB______________________________ 
 (ime i prezime kandidata) 
 
____________________________________            _______________________________ 
                       (adresa prijavljenog prebivališta)                           (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
prihvaćam kandidaturu za člana Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije na 
prijedlog 
______________________________________________________________________________ 
      (naziv udruge, učeničkog vijeća, studenstskog zbora, pomladka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije ili) 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
(ime i prezme prva tri tri predlagatelja kandidature koji su predložili kandidata i zamjenika) 
 
 
 
 
Ja ___________________________________OIB______________________________ 
 (ime i prezime kandidata) 
 
____________________________________            _______________________________ 
                       (adresa prijavljenog prebivališta)                           (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
 
prihvaćam kandidaturu za zamjenika člana Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske 
županije na prijedlog  
 
______________________________________________________________________________ 
      (naziv udruge, učeničkog vijeća, studenstskog zbora, pomladka političke stranke, sindikalne ili strukovne organizacije ili) 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
(ime i prezme prva tri tri predlagatelja kandidature koji su predložili kandidata i zamjenika) 
 
 
U ______________                               _________________________________ 
    (mjesto i datum)                              (potpis kandidata) 
                                               

                                                       ______________________________________________ 
                                                                                     (potpis zamjenika kandidata) 


	1. ŽSM, zaključa i aneks uo
	Ž U P A N

	2. Županijski savjet mladih-odluka DOPUNA Vedran (4) radna verzija
	3. OBRASCI sm
	4. OBRASCI ŽSM PRIJEDLOG KANDIDATA

