
          
 

                 REPUBLIKA HRVATSKA                                                           

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

               GRAD GRUBIŠNO POLJE 

                   GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/16-01/2        

Urbroj: 2127/01-01-16-2 

Grubišno Polje, 9. ožujka 2016.  

        

 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 

broj 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja  

(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 3/15) i članka 37. Statuta Grada 

Grubišno Polje (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 1/13 i 4/13)  Gradsko 

vijeće Grada Grubišnoga Polja objavljuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za izbor članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja  

 

 

I. 

 Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja (u 

daljnjem tekstu: Savjet mladih) za ukupno pet članova uključujući predsjednika i 

zamjenika predsjednika.  

 Mladi, sukladno Zakonu o savjetima mladih, su osobe s prebivalištem na 

području Grada Grubišnoga Polja u dobi od petnaest (15) do navršenih trideset (30) 

godina života.  

 

II. 

 Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog 

poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema 

djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 

zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 

Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 

Neformalnom skupinom mladih se pri izboru Savjeta mladih Grada Grubišnoga 

Polja smatra skupina od najmanje 20 mladih.  

Ovlašteni predlagatelji kandidatura za članove savjeta mladih dužni su prilikom 

isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog 

kandidata za člana savjeta mladih.  

  

III. 

 Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta 

mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici. 

 

 



IV. 

 Javni poziv za isticanje kandidatura objavit će se na mrežnoj stranici, oglasnoj 

ploči Grada Grubišnoga Polja te na Radiju Grubišno Polje.  

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u 

pisanom obliku Povjerenstvu za izbor i imenovanja Gradskog vijeća do 25. ožujka 

2016. godine. 

 Prijedlozi se podnose na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva, te moraju 

sadržavati izjave kandidata o prihvaćanju kandidature i preslike osobnih iskaznica  

kandidata za članove i zamjenike.    

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih, 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja 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 utvrĎuje popis važećih kandidatura.  

 

V. 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis popis važećih kandidatura dostavlja 

se Gradskom vijeću te se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada 

Grubišnoga Polja. 

Popis važećih kandidatura se utvrĎuje na način da se ime i prezime kandidata na 

listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga, a sadrži slijedeće podatke:  

 ime i prezime, datum i godinu roĎenja kandidata i njegovog zamjenika, 

 naznaku predlagatelja. 

 

VI. 

 Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte 

na adresu: Povjerenstvo za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Grubišnoga 

Polja, Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, s naznakom „Prijedlog kandidata 

za članove Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja“. 
  

             Predsjednik 

                   Gradskog vijeća  

 

 

                              Ivo Martinović 


