
Na temelju članka 4. Zakona o Savjetima mladih 
(»Narodne novine«, broj 23/07) i članka 10. Statuta 
Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 
3/06), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na XX 
sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Savjeta mladih Općine 

Donji Kukuruzari 
 
1. Opće odredbe 
 
Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine 
Donji Kukuruzari (u daljnjem tekstu: Savjet), koji 
svojim radom kao savjetodavno tijelo predstavničkog 
tijela osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka 
za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u 
lokalnoj sredini. 
Ujedno ovom Odlukom se utvrđuje broj članova 
i sastav članova Savjeta, način i postupak izbora 
članova Savjeta, mandat članova, djelokrug i način 
rada Savjeta, postupak donošenja poslovnika o radu i 
program rada Savjeta, osnivanje stalnih i povremenih 
radnih tijela Savjeta za operativnu provedbu programa 
i drugih posebnih sadržaja iz djelokruga Savjeta od 
interesa za mlade i problematiku mladih, financiranje, 
prostorne i druge uvjete za njegov rad, međusobna 
suradnja Savjeta, kao i ostala pitanja od značaja za 
rad Savjeta. 
 
Članak 2. 
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog 
vijeća, koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja 
mladih u javni život Općine Donji Kukuruzari. 
 
2. Broj i sastav članova Savjeta 
 
Članak 3. 
U Savjet se biraju mladi od petnaest (15) do dvadeset 
devet (29) godina života i koji imaju prebivalište 
na području Općine Donji Kukuruzari. 
Savjet ima pet (5) članova, a u ukupan broj članova 
uključeni su predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta 
koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta. 
 
3. Javni poziv i predlaganje kandidata za izbor 
članova Savjeta 
 
Članak 4. 
Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Donji 
Kukuruzari. Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari 
pokreće postupak izbora članova Savjeta JAVNIM 
POZIVOM. 



Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Općine 
Donji Kukuruzari. 
Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge 
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća 
i drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i 
djeluju na području Općine Donji Kukuruzari. 
 
Članak 5. 
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata 
za izbor članova Savjeta, obvezatno sadržava: poziv 
ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u 
roku od 20 dana od dana objave podnesu prijedlog 
kandidata za izbor članova Savjeta, načinu sastavljanja 
prijedloga, ovlašteno tijelo kojem se dostavljaju 
prijedlozi kandidata, mjesto i vrijeme predaje, i druge 
potrebne podatke i dokaze kako bi se na nedvojben 
način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor 
članova Savjeta. 
Svaki ovlašteni predlagatelj može predložiti najmanje 
jednog a najviše pet kandidata. 
Prijedlog kandidata mora sadržavati: 
- naziv ovlaštenog predlagatelja iz članka 4. 
stavka 3. ove Odluke, 
- ime i prezime kandidata, 
- dan, mjesec i godina rođenja kandidata, 
- adresa prebivališta kandidata. 
Prijedlog kandidata mora biti potpisan od strane 
ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom 
predlagatelja. 
Uz prijedlog potrebno je priložiti presliku važeće 
osobne iskaznice za kandidata, kao dokaz o prebivalištu 
na području Općine Donji Kukuruzari, kao i vlastoručno 
potpisanu izjavu kandidata o prihvatu kandidature za 
izbor člana Savjeta. 
Uz prijedlog potrebno je priložiti presliku rješenja 
o upisniku u registar udruga ili drugog registra u koji 
se upisuju organizirani oblici mladih kao dokaz o 
svojstvu ovlaštenog predlagatelja iz članka 4. stavka 
3. ove Odluke. 
 
Članak 6. 
Prijedloge kandidata za izbor članova Savjeta sastavljeni 
sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj 
Odluci, ovlašteni predlagatelji dostavljaju Odboru za 
izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari prema uputama iz javnog poziva. 
 
Članak 7. 
Prijedlozi koji nisu pravovaljani, potpuni i pravilno 
sastavljeni s propisanim dokazima u prilogu, ili 
su podneseni od strane subjekata izvan ovlaštenih 
predlagatelja iz članka 4. stavka 3. ove Odluke, Odbor 
za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari neće uzeti u obzir prilikom sastavljanja 



liste kandidata. 
 
Članak 8. 
Odbor za izbor i imenovanje, na temelju pravovaljanih 
i uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih 
predlagatelja sastavlja listu kandidata za izbor članova 
Savjeta, u roku od 10 dana do isteka roka za dostavu 
prijedloga. Na listu se kandidati unose abecednim 
redom prezimena i naznakom predlagatelja za svakog 
kandidata. 
Lista kandidata za izbor članova Savjeta objavljuje 
se na oglasnoj ploči Općine Donji Kukuruzari u roku 
od dva dana od dana utvrđivanja liste kandidata. 
 
Članak 9. 
Ako su podnositelji prijedloga za izbor članova 
Savjeta u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena 
prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 
Žalba se podnosi Odboru za statutarna i druga 
pitanja Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari u 
roku od 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. 
O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku od 
48 sati od dana podnošenja žalbe. 
Odbor za statutarna i druga pitanja provjerava 
formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za 
izbor članova Savjeta, a njegova odluka je konačna i 
obvezuje Odbor za izbor i imenovanje pri izradi liste 
kandidata za izbor članova Savjeta. 
 
4. Postupak izbora 
Članak 10. 
Izbor članova Savjeta provodi Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na temelju liste kandidata za 
izbor članova Savjeta, koje je sukladno ovoj Odluci, 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanje. 
Postupak izbora članova Savjeta provodi se tajnim 
glasovanjem. Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. 
Na glasačkom listiću se imena kandidata navode 
abecednim redom prezimena, a glasuje se na način 
da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata, s 
tim da se može najviše zaokružiti pet kandidata. 
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj 
glasova članova Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari 
od ukupnog broja članova Savjeta koji se bira 
tj. od rednog broj 1. do rednog broja 5. na rang-listi 
dobivenih glasova. 
Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, 
glasovanje se na istoj sjednici ponavlja za kandidate 
koji su dobili isti najveći broj glasova, i to onoliko puta 
koliko je potrebno da bi se izabrao ukupan broj članova 
Savjeta određen ovom Odlukom. 
Glasački listić na kojem je zaokruženo više kandidata 
je nevažeći. 



5. Predsjednik savjeta 
 
Članak 11. 
Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, 
saziva sjednice Savjeta i predsjedava im, a zamjenjuje 
ga zamjenik predsjednika. 
Predsjednik Savjeta bira se na prvoj konstituirajućoj 
sjednici Savjeta nakon provedenih izbora za članove 
Savjeta. 
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta je dvije godine i istovjetan je s mandatom 
članova Savjeta. 
Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka 
mandata, postupak izbora predsjednika provodi se na 
isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje 
najdulje do isteka mandata članova Savjeta izabranih 
na redovnim izborima. 
 
Članak 12. 
Postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika 
provodi se na način utvrđen poslovnikom o 
radu Savjeta. 
Iznimno, predsjednik i zamjenik prvog saziva Savjeta 
bira se na način određen ovom Odlukom. 
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta biraju 
se iz reda članova Savjeta, tajnim glasovanjem, 
većinom glasova svih članova Savjeta na prvoj konstituirajućoj 
sjednici. 
Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 
mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet 
od najmanje dva člana Savjeta. 
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem 
na kojem se redoslijed kandidata utvrđuje prema 
abecednom redu prezimena, a glasuje se samo za 
jednog kandidata na listi. 
Ako nijedan od kandidata za predsjednika i zamjenika 
predsjednika ne dobije potreban broj glasova, izbor 
će se ponoviti s tim da u drugom krugu glasovanja 
sudjeluju ona dva kandidata koja su u prvom krugu 
dobili najveći broj glasova, a ako ni tada ni jedan od 
kandidata ne bude izabran, izbor će se ponoviti najkasnije 
u roku od 15 dana, s tim što u ponovljenom 
izboru mogu biti ponovno kandidirani i oni kandidati 
koji nisu izabrani u prethodnom postupku. 
 
6. Mandat članova 
 
Članak 13. 
Mandat članova Savjeta je dvije godine, računajući 
od dana konstituiranja Savjeta, s tim da mogu biti 
ponovno birani za člana Savjeta. 
Općinsko vijeće će razriješiti člana Savjeta i prije 
isteka mandata: 
- na osobni zahtjev, 



- ako je napunio 30 godina života 
- ako iz neopravdanih razloga ne nazoči sjednicama 
Savjeta, 
- ako je pravomoćnom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 
šest mjeseci, 
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Donji 
Kukuruzari. 
O postojanju razloga iz stavka 2. ovog članka, Savjet 
je bez odlaganja dužan obavijestiti Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari radi pokretanja postupka 
razrješenja i izbora novog člana Savjeta. 
Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta iz 
razloga utvrđenih u stavku 2. ovog članka, novi član 
postaje slijedeći kandidat s liste kandidata za izbor 
članova Savjeta prema broju dobivenih glasova na 
provedenim izborima bez obzira na predlagatelja, a 
ako više kandidata ima isti broj glasova, novi član će 
postati onaj kandidat kojem ima istog predlagatelja 
kao i član kojemu je prestao mandat. 
Novome članu mandat traje do isteka mandata 
člana umjesto kojeg je izabran. 
 
7. Djelokrug rada 
 
Članak 14. 
U sklopu svog djelokruga rada Savjet: 
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika, 
- donosi financijski plan, 
- donosi Program rada Savjeta, 
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira 
i razrješava članove radnih tijela, 
- predlaže Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari 
donošenja odluka, programa i drugih 
akata od interesa za mlade i bolji položaj mladih 
na području Općine, 
- predlaže Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari 
raspravu o pojedinim pitanjima od 
značenja za unapređivanje položaja mladih na 
području Općine, te načinu rješavanja navedenih 
pitanja, 
- daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Donji 
Kukuruzari prilikom donošenja odluka, programa 
i drugih akata koji su od osobnog značenja 
za unapređivanje položaja mladih na području 
Općine, 
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog 
programa djelovanja za mlade, 
- priprema izvješća nadležnim tijelima koja se bave 
problemima mladih, a prema potrebi predlaže 
i donošenje programa za otklanjanje nastalih 
problema i poboljšanja položaja mladih (lokalni 
programa djelovanja za mlade), 
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka 



i programa o skrbi za mlade sukladno lokalnim 
programima djelovanja za mlade, 
- skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima 
značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih 
općina, gradova i županija u Republici Hrvatsko, 
te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim 
tijelima drugih država i međunarodnih 
organizacija, 
- podnosi Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari 
na odobrenje financijski plan za ostvarivanje 
Programa rada Savjeta mladih, 
- obavlja i druge poslove u svezi s djelokrugom 
rada Savjeta. 
 
8. Način rada Savjeta 
 
Članak 15. 
Savjet radi na sjednicama, koje se održavaju kao redovite 
i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta. 
Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan 
sazvati najmanje jedanput u dva mjeseca. 
Predsjednik Savjeta dužan je na pisani prijedlog 
najmanje dva člana Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu 
Savjeta. 
 
Članak 16. 
Savjet o pitanjima iz svog djelokruga rada može 
odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna 
većina članova Savjeta. 
Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, 
ako ovom Odlukom ili Zakonom nije drukčije 
određeno. 
Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran 
za donošenje odluke o nekom pitanju, može 
sudjelovati u raspravi u tom pitanju, ali je izuzet od 
glasovanja i odlučivanja. 
Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno 
zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, 
ako se odlučuje o pitanjima u vezi s projektima u kojima 
osobno sudjeluje, kao i pravne osobe u kojima 
on ima udio u vlasništvu. 
 
Članak 17. 
U radu Savjeta, po pozivu predsjednika, mogu 
sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako 
svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u 
pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta u 
postupku izrade, donošenje i provedbe Programa rada 
Savjeta i drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te 
davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Općinskom 
vijeću Općine Donji Kukuruzari u vezi s donošenjem 
odluka i programa od interesa za mlade. 
Osobe iz stavka 1. ovog članka sudjeluju u radu 



Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama 
Savjeta. 
Na sjednice Savjeta se, prema potrebi pozivaju 
i predstavnici pojedinih tijela Općine Donji Kukuruzari, 
ako to zahtjeva sadržaj dnevnog reda o kojem 
raspravlja Savjet. 
 
9. Poslovnik o radu 
 
Članak 18. 
Prijedlog Poslovnika utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Donji Kukuruzari, a donosi Savjet većinom glasova svih 
članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici. 
Poslovnikom se pobliže uređuje način rada Savjeta 
i njegovih radnih tijela, način sazivanja sjednice, utvrđivanje 
dnevnog reda, predsjedavanje 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 Savjeta i članova radnih tijela Savjeta, 
prava i dužnosti članova, te druga pitanja od značaja 
za rad Savjeta. 
 
Članak 19. 
Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog 
vijeća Općine Donji Kukuruzari osigurava se prisustvom 
načelnika Općine i predsjednikom Općinskog vijeća 
sjednicama Savjeta mladih osim u slučaju kada su 
opravdano spriječeni. 
 
10. Program rada 
 
Članak 20. 
Svoj rad Savjeta temelji na Programu rada koji se 
donosi većinom glasova svih članova Savjeta. 
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, 
a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s 
njegovim djelokrugom rada. 
Program rada Savjeta, uz sadržaje na kojima sudjeluje 
u pripremi i provedbi odluka i drugih akata od 
interesa za mlade koje donosi Općinsko vijeće Općine 
Donji Kukuruzari, obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu 
djelokruga rada Savjeta za poboljšanje položaja 
mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih 
problema, te organiziranje tematskih foruma, tribina 
i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje 
s mladima u Republici Hrvatskoj i šire. 
 
Članak 21. 
Ako su Programom rada Savjeta za provedbu 
planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, 
ta se sredstva na temelju financijskog plana, koji čini 
sastavni dio Programa rada, osiguravaju u Proračunu 
Općine Donji Kukuruzari u skladu sa njenim financijskim 



mogućnostima, iz kojih se razloga Program rada 
Savjeta podnosi na odobrenje Općinskom vijeću Općine 
Donji Kukuruzari i to najkasnije do 30. rujna tekuće 
godine, za program koji će se provoditi u slijedećoj 
kalendarskoj godini. 
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće 
Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari do kraja 
ožujka mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. 
 
11. Radna tijela Savjeta 
 
Članak 22. 
Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena 
radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada 
Savjeta, kao i lokalnih programa za bolji položaj mladih 
i rješavanje njihovih problema. 
U radna tijela se, osim članova Savjeta, biraju i 
stručnjaci iz pojedinih područja za koje se osnivaju radna 
tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjem utjecati na 
bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje. 
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju 
foruma, tribina, predavanja, radionica za pojedine 
specijalizirane sadržaje od interesa za mlade. 
 
12. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad 
Savjeta 
 
Članak 23. 
Financijska sredstva za rad Savjeta, prostorne i 
druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava 
Općina Donji Kukuruzari u svom Proračunu sukladno 
svojim financijskim mogućnostima. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta 
obavljaju se uz pomoć Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Donji Kukuruzari. 
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad 
ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad 
Savjeta. 
 
13. Međunarodna suradnja 
 
Članak 24. 
Savjet surađuje sa savjetima mladih na području 
Republike Hrvatske, organiziranim oblicima mladih 
drugih država, te međunarodnim organizacijama mladih, 
a osobito na razmjeni iskustava i programa za 
poboljšanje položaja mladih i razrješavanju problema 
mladih. 
 
14. Prijelazne i izvršne odredbe 
 
Članak 25. 
Postupak izbora članova prvog saziva Savjeta u 
skladu s ovom Odlukom i Zakonom pokrenut će se 



u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 
Postupak izbora članova novog saziva Savjeta 
pokreće se najkasnije 60 dana prije isteka mandata 
trenutnog saziva Savjeta. 
Članak 26. 
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari u roku 
od 30 dana od provedenih izbora, a konstituirajućoj 
sjednici do izbora predsjednika Savjeta predsjedava 
najstariji član Savjeta. 
Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom 
predsjednika Savjeta. 
 
Članak 27. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari. 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 011-01/08-01/01 
URBROJ: 2176/07-01-08-1 
Donji Kukuruzari, 20. ožujka 2008. 
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