
Temeljem članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj: 23/07) i 
članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog 
Manastira", broj: 3/08), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 33. sjednici održanoj dana 27. 
veljače 2013. godine, upućuje  

 
 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA 
MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA 

 
 

I. 
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira. 
Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog 

Manastira osnovano radi poboljšanja položaja i rješavanja problema mladih na području Grada Belog 
Manastira. 

 
II. 

Savjet mladih Grada Belog Manastira broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika.  

U Savjet mladih Grada Belog Manastira mogu biti birane osobe s prebivalištem na području 
Grada Belog Manastira, u dobi od 15 do 29 godina života. 

U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se 3 člana iz reda školske populacije, 3 člana iz 
reda studentske populacije i 3 člana iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim 
radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade. 

Članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira bira Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 
vrijeme od dvije godine. 

 
III. 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira imaju udruge 
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja 
mladih, koji su registrirani i djeluju na području Grada. 

 
IV. 

Prijedlozi kandidata podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke: 
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 
- obrazloženje prijedloga. 
Prijedlog mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja ili institucije koja ga 

predlaže. 
 

V. 
 Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga javnoga 
poziva: 

� presliku osobne iskaznice kandidata odnosno uvjerenje Policijske uprave o 
prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci ako kandidatu nije izdana osobna 
iskaznica te  

� presliku rodnog lista ili domovnice kandidata,  
- životopis kandidata s obrazloženjem prijedloga, 
- potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Savjeta, 
- izvod iz registra udruga ili drugi dokaz o registraciji udruge (ukoliko je predlagatelj udruga). 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 
 
 



 
 

VI. 
 

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja prijedloga 
povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 
 Žalba se podnosi Odboru za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u roku 
48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 48 
sati od dana podnošenja žalbe. 

 
VII. 

 
Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira je 

15 dana od dana objave u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Belog Manastira. 
 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira dostavljaju se na 
adresu: 

Grad Beli Manastir 
Odbor za izbor i imenovanje 

Kralja Tomislava 53, Beli Manastir 
s naznakom:  

"Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira" 
 
 

 
P R E D S J E D N I K 
GRADSKOG VIJEĆA 

 
Davorin Bubalović 

 


