OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na 5. sjednici, održanoj 21. 11. 2017. godine, na temelju članka 6.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 5/14 ) i članka
31. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/13, 5/14.)
objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Petrijevci

POKRETANJE POSTUPKA
Članak 1.
Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci.
Članove Savjeta mladih i zamjenike članova bira Općinsko vijeće Općine Petrijevci na vrijeme od tri godine.

OVLAŠTENI PREDLAGATELJI KANDIDATA
Članak 2.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu istači udruge koje su sukladno statutu ciljno
i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studenski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih
(skupina od najmanje 10 mladih).

TKO MOŽE BITI KANDIDAT
Članak 3.
Savjet mladih ima 5 članova i pet zamjenika članova (uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika).
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do
navršenih trideset (30) godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Petrijevci.

ŠTO PRIJEDLOG KANDIDATA MORA SADRŽAVATI
Članak 4.
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke 2. obavezno sadrže:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi za izbor članova i zamjenika članova (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno
boravišta, dan mjesec i godina roñenja, OIB, presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta),
- obrazloženje kandidature.

KOME SE PRIJEDLOG DOSTAVLJA
Članak 5.
Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke 4. zajedno sa potpisanim Izjavama o
prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u prostorije općine ili poštom na

adresu: Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci, Odboru za izbor i imenovanje s naznakom
„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci“.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se
razmatrati.
Obrasci za prijedlog kandidata iz točke 4. mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci
ili na web stranici Općine Petrijevci (www.petrijevci.hr).

ROK DOSTAVE PRIJEDLOGA KANDIDATA
Članak 6.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja
putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na web
stranici Općine Petrijevci.

ROK ZA UTVRðIVANJE I OBJAVU LISTE KANDIDATA
Članak 7.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanje
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje
prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrñuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću te se objavljuje na web
stranici Općine Petrijevci (www.petrijevci.hr).

ROK DONOŠENJA ODLUKE O IZBORU
Članak 8.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće Odbora za izbor
i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
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