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REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC                                                            
Klasa: 021-05/14-01/1 
Ur. broj: 2186-06-14-1301                                 
Petrijanec, 16. prosinca 2014. 
 
Na temelju članka 6.stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 28. Statuta 
Općine Petrijanec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 16/13) Općinsko vijeće na 
sjednici održanoj 16. prosinca 2014. donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijanec 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način 
financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, način aktivnog 
uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih kao i druga pitanja od 
značaja za rad Savjeta mladih Općine Petrijanec (u daljnjem tekstu: Savjet). 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol.   

 
Članak 2. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Petrijanec (dalje u tekstu: 
Vijeće) koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine te 
sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za 
mlade. 
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine, koji 
u trenutku podnošenja kandidature imaju od 15 do 30 godina života.  
 

Članak 3. 
Savjet ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.  
Radi ravnomjerne zastupljenosti svih naselja, bira se po jedan član Savjeta iz naselja 
Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Strmec Podravski, Družbinec i Zelendvor, te dva člana iz 
naselja Petrijanec. Pri izboru članova Savjeta treba voditi računa o ravnomjernoj 
zastupljenosti učeničke, studentske i radničke populacije mladih. 
 

II. JAVNI POZIV I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA 
MLADIH 

 
Članak 4. 

Članove Savjeta bira Općinsko vijeće iz redova kandidata predloženih na temelju javnog 
poziva objavljenog na mrežnim stranicama Općine i na oglasnim pločama. 
Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih i udruge koje se bave radom s 
mladima, učenička vijeća i studentski zborovi, podmladci  političkih stranaka, sindikalnih ili 
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 
Kada je predlagatelj liste neformalna skupina mladih, ona mora imati najmanje 20 članova. 
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Članak 5. 
Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta donosi 
Vijeće. 
Ako je Savjet već osnovan, predsjednik Savjeta čiji je mandat na isteku obavijestit će 
predsjednika Vijeća o isteku mandata, kako bi se pokrenuo postupak izbora novih članova 
Savjeta.  
Postupak izbora članova Savjeta kojima je mandat na isteku ili je istekao, pokreće se 
objavom javnog poziva koji mora uslijediti najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka 
mandata. 
Javni poziv za podnošenje kandidata za članove Savjeta obavezno sadržava: 
uputu o tome tko je ovlašteni predlagatelj kandidata, rok za podnošenje prijedloga, tijelo 
kojem se predaju prijedlozi kandidata, kao i pouku o pravnom lijeku za zaštitu prava 
podnositelja prijedloga i predloženih kandidata, ako im u postupku predlaganja budu  
povrijeđena prava. 
 

Članak 6. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta obavezno sadrže: 

- Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja 
- Podaci o kandidatu: ime i prezime, datum i godina rođenja, mjesto prebivališta ili 

boravišta te vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu 
- Podaci o zamjeniku kandidata – isti kao i za kandidata 
- Obrazloženje predlagatelja 

Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta sastavljeni sukladno javnom pozivu i 
odredbama ove Odluke dostavljaju se putem Jedinstvenog upravnog odjela Odboru za izbor 
i imenovanja Vijeća, u roku od 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama i 
oglasnim pločama.  
 

III. POSTUPAK IZBORA 
 

Članak 7. 
Nakon što Odbor za izbor i imenovanja utvrdi pravovaljanost lista i kandidata, isto se bez 
odgode objavljuje na mrežnim stranicama Općine.  
Postupak izbora članova Savjeta provodi se tajnim glasovanjem, tako da se na svakoj 
pravovaljanoj listi zaokruži jedan ili više kandidata, vodeći računa o ukupnom broju članova 
Savjeta i o razmjernom sastavu Savjeta sukladno članku 3. ove Odluke. Izabrani su kandidati 
koji su dobili najveći broj glasova članova Vijeća. Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj 
glasova, a do ukupnog broja članova može biti izabran još jedan član, glasovanje se do 
ukupnog broja ponavlja samo za kandidate koji su dobili jednaki broj glasova. 
Vijeće je dužno provesti postupak izbora članova Savjeta unutar 60 dana od dana isteka 
roka za podnošenje liste kandidata. 
 

IV. KONSTITUIRANJE I MANDAT ČLANOVA SAVJETA 
 

Članak 8. 
Nakon provedenih izbora predsjednik Vijeća saziva prvu, konstituirajuću sjednicu Savjeta, 
unutar trideset dana od imenovanja članova Savjeta. Konstituirajućoj sjednici do izbora 
predsjednika predsjedava dobno najstariji član Savjeta. Savjet se smatra konstituiranim 
izborom predsjednika i njegovog zamjenika.  
Mandat članova Savjeta je tri godine i mogu biti ponovno birani za članove Savjeta. 
Vijeće će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata, ako član to zatraži te ako 
predsjednik Savjeta podnese Vijeću obrazložen i opravdan zahtjev za razrješenjem člana. 
Razlozi za razrješenje prije isteka mandata su neopravdani izostanci sa sastanaka Savjeta, 
neispunjavanje preuzetih obveza ili pravomoćna sudska presuda na kaznu zatvora u trajanju 
duljem od 6 mjeseci. 
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Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta iz razloga utvrđenih u prethodnom stavku, novim 
članom Savjeta postaje njegov zamjenik, kojemu mandat traje do isteka mandata članova 
koji su izabrani u redovnom postupku. 
 

V. PREDSJEDNIK SAVJETA 
 

Članak 9. 
Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, saziva sjednice Savjeta i predsjedava im. 
Predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika. 
Predsjednik Savjeta bira se na konstituirajućoj sjednici Savjeta, nakon provedenih izbora. 
Predsjednika Savjeta biraju članovi iz vlastitih redova, tajnim glasovanjem, većinom svih 
članova Savjeta. Na isti način bira se i zamjenik predsjednika. 
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje tri godine i istovjetan je s mandatom 
članova Savjeta. 
Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika bude razriješen prije isteka mandata postupak 
izbora novog predsjednika ili zamjenika provodi se po istom postupku kao i prethodni izbor. 
Mandat tako izabranog predsjednika ili zamjenika traje do isteka mandata članova Savjeta 
koji su izabrani na redovitim izborima. 
 

 
VI. DJELOKRUG RADA 

 
Članak 10. 

Savjet ima slijedeći djelokrug rada: 
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 
- donosi poslovnik o radu Savjeta  
- donosi godišnji program rada Savjeta i financijski plan 
- predlaže Vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od interesa za mlade 
- predlaže Vijeću raspravu o pojedinim pitanjima koja su značajna za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području Općine, te modele za rješavanje tih pitanja 
- sudjeluje u izradi i praćenju lokalnog programa za mlade 
- organizira aktivnosti i prigodne manifestacije kojima se popularizira i pravilno vrednuje 

rad mladih 
- skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja 

mladih u društvu općenito i u lokalnoj zajednici 
- potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih iz drugih općina, gradova i Županija 

u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima iz 
drugih država 

- obavlja i druge poslove u vezi s djelokrugom rada Savjeta 
 

VII. NAČIN RADA SAVJETA 
 

Članak 11. 
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih 
predsjednik Savjeta. 
Redovite sjednice Savjeta je predsjednik dužan sazvati najmanje jedanput u tri mjeseca.  
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 
jedne trećine članova Savjeta. 
 

Članak 12. 
Savjet o pitanjima iz djelokruga svoga rada može odlučivati i donositi akte samo ako je 
sjednici nazočna većina svih članova. 
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima može sudjelovati 
u raspravi o tim pitanjima, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja. 
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Član Savjeta je obavezno izuzet od glasovanja i odlučivanja o pitanjima koja su u vezi s 
projektima u kojima sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj član ima vlasnički udio 
 

Članak 13. 
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu 
doprinijeti boljem radu Savjeta ili doprinijeti kvalitetnijem izrađivanju stručnih podloga i 
projekata. 
Osobe iz prethodnog stavka sudjeluju u radu Savjeta bez prava glasovanja na sjednicama. 
Na sjednice Savjeta se po potrebi mogu pozvati i pojedini članovi predstavničkog ili izvršnog 
tijela, ali bez prava glasovanja i odlučivanja. 
 

Članak 14. 
Vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih 
sjednica u istom roku kao i članovima Vijeća. 
Predsjednik Vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa 
Savjetom, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, kao i o suradnji sa 
Vijećem i drugim tijelima Općine, a inicijativu za sastanak može pokrenuti i Savjet. 
Općinski načelnik, kao nositelj izvršne vlasti, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca 
održava zajednički sastanak sa Savjetom. Na sastanku se raspravlja o svim pitanjima od 
interesa za mlade, te o suradnji načelnika i Savjeta. 
 

Članak 15. 
O svom radu Savjet donosi poslovnik, kojim se pobliže uređuju sva pitanja koja su značajna 
za rad Savjeta. Poslovnik o radu Savjeta se donosi većinom glasova svih članova Savjeta. 
 

VIII. PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA I FINANCIRANJE 
  

Članak 16. 
Prostorne uvjete za rad Savjeta osigurava Općina Petrijanec u okviru raspoloživih prostora 
za različita prigodna i stalna okupljanja članova pojedinih udruga. 
Financijska sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u općinskom proračunu, a pomoć u 
administrativnim poslovima pruža Savjetu Jedinstveni upravni odjel.  
Za svoj rad članovi Savjeta ne primaju nikakvu naknadu.    

 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 17. 

Postupak izbora članova Savjeta u skladu s ovom Odlukom i Zakonom o savjetima mladih 
provest će se u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dana nakon objave u "Službenom vjesniku Varaždinske 
županije." 
 
 
                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                 Josip Bačan 
                                                                                              


