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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Pazin, Dršćevka 3

Predmet: Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva zaduženog odabir i
predlaganje članova radne skupine za izradu Lokalnog programa djelovanja
za mlade na području Istarske županije

Priloženo dostavljamo prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva zaduženog za
odabir i predlaganje članova radne skupine za izradu Lokalnog programa djelovanja za
mlade na području Istarske županije, s obrazloženjem, te molimo da isti uvrstite na dnevni
red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije.
S poštovanjem,

PROČELNICA
Desa Sarvan, dipl. iur.

Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine
Istarske županije br. 9/06- drugi pročišćen tekst) Županijsko Poglavarstvo Istarske županije
na sjednici održanoj dana ______________ 2006. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:
1. Kristina Bulešić – za predsjednicu Povjerenstva
2. Desa Sarvan – za članicu Povjerenstva
3. Vedran Grubišić – za člana Povjerenstva
2. Imenovano Povjerenstvo zaduženo je izvršiti odabir pristiglih prijava na temelju
objavljenog Javnog poziva za prijavu članova radne skupine za izradu Lokalnog
programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju i predložiti imenovanje odabranih
članova Poglavarstvu Istarske županije putem Upravnog odjela za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Istarske županije.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:
Urbroj:
Pula,
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK
Ivan Jakovčić

Dostaviti:
1.Imenovanim članovima Povjerenstva
2. Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
3. Arhiva

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravna osnova za donošenje zaključka sadržana je u odredbama članaka 59. i 77. Statuta
Istarske županije u kojima je propisana nadležnost Poglavarstva Istarske županije za
donošenje predmetnog zaključka.
II.

OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Na temelju Nacionalnog programa djelovanja za mlade, koji je donijela Vlada Republike
Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave donose lokalne programe djelovanja
za mlade na svom području.
Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu objavio je dana 15. rujna 2006.
godine Javni poziv za prijavu članova radne skupine, od ukupno 13 članova, za izradu
lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju, uz uvjet da se na javni poziv
mogu prijaviti svi zainteresirani građani, članovi udruga građana i organizacija podmladka
političkih stranaka te predstavnici gradskih vijeća mladih, dobne skupine do 35 godina
starosti.
Nakon što protekne rok za podnošenje prijava imenovana Povjerenstvo izvršit će odabir
pristiglih prijava i predložiti ukupno 12 članova radne skupine. Jednog člana radne skupine
imenuje izravno Poglavarstvo Istarske županije
III.

FINANCISKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKLJUČKA

Za provedbu ovog zaključka nisu potrebna financijska sredstva.
IV.

TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.

