
 Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih „Narodne novine“ br. 41/14), članka 

35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)  

i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova 

Bukovica br.1/13 i 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 13. sjednici 

održanoj 20. siječnja 2015. godine, donijelo je 

 

 

 

 STATUTARNU ODLUKU 

                               o izmjeni i dopuni Statuta Općine Nova Bukovica 

 

                                  

 Članak 1. 

         U članku 38. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova 

Bukovica broj 1/13 i 2/13), iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

          „U cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od 

interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te 

informiranja i savjetovanja mladih, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica osniva 

odlukom te bira članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih Općine Nova 

Bukovica kao savjetodavno tijelo Općine Nova Bukovica. 

           Odlukom o osnivanju Općinskog savjeta mladih određuje se: 

- broj članova Općinskog savjeta mladih, 

- način izbora članova Općinskog savjeta mladih, 

- rokove provedbe izbora za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta 

mladih. 

- radno tijelo Općinskog vijeća koje provjerava valjanost kandidature i 

izrađuje listu valjanih kandidatura,  

- način utjecaja Savjeta mladih 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 Općinskog savjeta mladih, te osiguranje 

prostornih i drugih uvjeta za rad Općinskog savjeta mladih, te 

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu.“ 

 

                                               

                                                          Članak 2. 

         Ova  Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Nova Bukovica, stupa na snagu 

osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
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Nova Bukovica, 20.  siječnja 2015. 
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