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Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 23/07) i  
članka 28. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''  
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 7. sjednici održanoj 11. ožujka 2010. 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivaju Općinskog savjeta mladih Općine Ferdinandovac 

 
     I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Odlukom o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Odluka) osniva se Općinski savjet mladih Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) 
kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) u cilju aktivnog uključivanja u javni život Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina). 
 Ovom Odlukom ujedno se određuje broj članova Savjeta mladih, način i postupak njihova 
izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od 
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta 
mladih, osiguranja uvjeta i sredstava za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za njegov rad. 
 
     II. SASTAV I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Čanak 2. 
Savjet mladih čine mladi u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s 

prebivalištem na području Općine.  
Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih. 
 Članovi Savjeta mladih biraju se na način i po postupku određenim ovom Odlukom, a 
predsjednika i potpredsjednika Savjeta mladih biraju članovi između sebe većinom glasova svih 
članova sukladno članku 8. ove Odluke i Poslovniku o radu Savjeta mladih. 
 

Članak 3. 
 Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Odbor za izbor i imenovanja) pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih objavom Javnog 
poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Općine i na oglasnim pločama mjesnih odbora. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana  od dana objave javnog poziva. 

 
Članak 4. 

 Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općine (u 
daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji). 
 Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, njegovo 
prebivalište te obrazloženje prijedloga koji mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. 
 Uz prijedlog kandidata, dostavlja se potpisana izjava predloženog kandidata o prihvaćanju 
prijedloga za izbor u Savjet mladih i preslika osobne iskaznice. 
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Članak 5. 

Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u 
Savjet mladih i za koje je pravodobno podnijet potpun prijedlog u roku od 8 dana od isteka roka za 
dostavu prijedloga te ih objavljuje. 
 Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se 
razmatrati. 
 Liste kandidata se objavljuju na oglasnoj ploči Općine. 
 

Članak 6. 
 Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem. 
 Tajno glasovanje provodi predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (u daljnjem 
tekstu: predsjednik Općinskog vijeća) uz pomoć dva člana koje izabere Općinsko vijeće. 

Glasovanje se provodi glasačkim listićima koji moraju biti iste boje, veličine i oblika ovjereni 
pečatom Općinskog vijeća. 
 Glasački listić sadrži:  

- prezime i ime predloženog kandidata, 
- naziv predlagatelja 
- serijski broj glasačkog listića. 

 Na glasački listić unose se kandidati prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo 
prezime i ime navodi se naziv predlagatelja. 
 Glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg 
se glasuje a najviše pet. 
 Nakon glasovanja glasački listić stavlja se u glasačku kutiju. 
 Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj glasački listić na kojem je zaokruženo više 
od pet (5) rednih brojeva listić koji nije uopće popunjen, listić na kojemu su nadopisivana nova 
prezimena ili imena ili je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate 
glasovano. 
 O tajnom glasovanju vodi se poseban zapisnik. 
 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja 
na listi dobivenih glasova. 
 Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5. na listi dobivenih 
glasova. 
 U slučaju da su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova izbor se ponavlja među tim 
kandidatima, tako dugo dok jedan kandidat ne dobije većinu glasova. 
 

Članak 7. 
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta 

mladih predsjedava predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana izbora Savjeta 
mladih. 
 Sjednica se može održati ako na njoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Savjeta 
mladih. 
 Konstituirajućom sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on 
ovlasti za to. 
 Savjet mladih se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih.  
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     III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 8. 
 Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta 
mladih, s time da nakon isteka mandata mogu ponovno biti izabrani za člana. 
 Osim redovnog prestanka mandata, Općinsko vijeće će razriješiti člana Savjeta mladih i 
prije isteka roka od dvije godine: 
             - ako navrši trideset godina života, 
             - na osobni zahtjev, 
             - ako neopravdano ne prisustvuje na četiri sjednica Savjeta mladih, 
             - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od šest mjeseci, 
 - ako odjavi prebivalište s područja Općine. 

U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na istoj se sjednici obavlja izbor novog člana iz 
redova preostalih kandidata s dotične liste. 

Novom članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran. 
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje 

odluka, a zbog razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka, Općinsko vijeće raspušta Savjet 
mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće 
postupak za izbor novih članova Savjeta mladih. 
 
     IV. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 9. 
Savjet mladih: 
 - raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 
 - raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koja 
su od interesa za mlade, 
 - predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata za unapređivanje 
položaja mladih na području Općine, 
 - predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređenje 
položaja mladih na području Općine, te uz to predlaže način rješavanja navedenih pitanja, 
 - daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značaja za unapređenje položaja mladih na području Općine, 
 - sudjeluje u izradi i praćenju lokalnog programa djelovanja na mlade, 
 - izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, po potrebi predlaže i donošenje 
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, 
 - predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 
 - brine 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 Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta 
mladih, 
 - obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
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     V. NAČIN RADA 
 

Članak 10. 
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca. 

 Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. 
 Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na 
prijedlog najmanje 1/3 članova. 
 

Članak 11. 
 Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Savjeta mladih, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno. 
 Većinom glasova svih članova Savjet mladih: 
             - donosi Poslovnik Općinskog savjeta mladih Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik Savjeta mladih), 
 - donosi Program rada Savjeta mladih, 
 - bira predsjednika i potpredsjednika Savjeta mladih. 
 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. 
 Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje 
odluke o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje 
pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je u njoj zaposlen. 
 

Članak 12. 
 Poslovnikom Savjeta mladih pobliže se određuje način sazivanja sjednica, utvrđivanje 
dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, 
vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih tijela, način izbora i razrješenja 
predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i obveze članova, predsjednika i zamjenika, te druga 
pitanja značajna za rad Savjeta mladih. 
 

Članak 13. 
 Savjet mladih donosi Program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu. 
 Program rada 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 Općine i Koprivničko-križevačke županije u politici prema mladima, 
 - ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.  
 Program rada i financijski plan donosi se i daje na suglasnost Općinskom vijeću najkasnije 
do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 
 Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu za proteklu godinu Općinskom vijeću 
do kraja veljače tekuće godine za proteklu godinu. 
 

Članak 14. 
 Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih, a u njegovoj spriječenosti 
potpredsjednik. 
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    VI. SREDSTVA ZA RAD 
 

Članak 15. 
 Sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Općine. 
 Općina osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih. 
 

Članak 16. 
 Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu 
troškova za rad u Savjetu mladih, sukladno propisima koji se primjenjuju na radna tijela Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 17. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni 
odjel Općine Ferdinandovac. 
 
    VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 18. 
 Izbori za Savjet mladih provest će se u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove 
Odluke. 
 

Članak 19. 
 Program rada i Financijski plan za 2010. godinu Savjet mladih mora podnijeti na 
suglasnost Općinskom vijeću u roku 60 dana od dana konstituiranja. 
 

Članak 20. 
 Predsjednik Savjeta mladih pokrenut će kod Odbora za izbor i imenovanja postupak izbora 
članova novog saziva Savjeta mladih najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog saziva. 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije''. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 021-05/10-03/01 
URBROJ: 2137/15-10-1 
Ferdinandovac, 11. ožujka 2010. 
                                                                                                                                 PREDSJEDNIK: 

 
                                                                                                                               Nikola Ščuka 


