
      
 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  Ž U P A N 
KLASA: 021-04/19-01/27 
URBROJ: 2140/01-02-19-2 
Krapina, 15. svibnja 2019. 
 
         
                                                                                                 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 PREDMET:  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o 
                         osnivanju Županijskog savjeta mladih 
                    

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

Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.–pročišćeni tekst i 
13/18.), župan Krapinsko-zagorske županije dana 15. svibnja 2019. godine d o n o s i  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih. 
 
2) Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje 

Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
3) Za izvjestiteljicu 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: 021-04/19-01/27 
URBROJ: 2140/01-05-19-1 
Krapina, 14. svibnja 2019. 
 
 
                                                                                      Ž U P A N 
                                                                                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o 
                      osnivanju Županijskog savjeta mladih 
 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 6. stavak  2. Zakona o savjetima  mladih („Narodne novine“, broj 
                                 41/14.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni  
                                 glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,  
                                 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske  
                                  skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 
Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) u članku 22. stavak 2. i 3. propisuje 
da članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad te da imaju pravo na naknadu 
troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova 
neposredno vezanih za rad u savjetu mladih u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. 
 
Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 15/14) u članku 20. stavku 3. propisano je da članovi Savjeta mladih nemaju 
pravo na naknadu za svoj rad. U istom članku, stavku 4. propisano je da 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.). 



2 

 

 
Radi preciznijeg definiranja prava na naknadu putnih troškova članova/članica Županijskog 
savjeta mladih  Nacrtom prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih predviđa se da članovi/članice Savjeta imaju, uz trošak prijevoza za dolazak na 
sjednicu Savjeta, pravo na troškove službenog putovanja u okviru programa odnosno 
djelokruga Savjeta mladih, a koji uključuju dnevnicu, noćenje i stvarne troškove prijevoza, s 
time da se pravo na naknadu putnih troškova ostvaruje na način propisan Odlukom o 
naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10 i 13/18). 
 
Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog 
savjeta mladih u tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini. 
 
 
 
 
                                                                                                        PROČELNICA 
                                                                                                      Ljiljana Malogorski 
 
 
 
 
Prilog: 

- prijedlog zaključka župana, 
- Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih, 
- Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih 
 
 















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/19-01/ 
URBROJ: 2140-01-01-19-2 
Krapina,  
 
 

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., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), Županijska 
skupština Krapinsko – zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana __________________ 
2019. godine donijela je  
 
 

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 15/14) u članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu 
mladih i to: 

- troškova prijevoza za dolazak na sjednicu Savjeta mladih, 
- troškova službenog putovanja u okviru programa odnosno djelokruga Savjeta mladih 

(dnevnica, noćenje i stvarni troškovi prijevoza). 
-  

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
„Pravo na naknadu troškova iz stavka 4. ovog članka ostvaruje se na način propisan Odlukom o 
naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.“ 
 
Stavak 5. postaje stavak 6. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – 
zagorske županije“. 
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 PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
  Vlasta Hubicki, dr.vet. med 

 
 
Dostaviti: 
 
1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,  

n/p predstojnice, 
2. Župan, 
3. Upravni odjel za financije i proračun, 
4. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
5. za prilog zapisniku, 
6. za Zbirku isprava, 
7. Pismohrana. 
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