Objavljeno 02. svibnja 2018.g.

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 1/18) i članka 41. Statuta Općine Žminj
(„Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 1/13, 6/17, 1/18) Općinsko vijeće Općine Žminj
raspisuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žminj
I.
Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Žminj (u daljnjem tekstu: “Savjet mladih”).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Žminj koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na području Općine Žminj.
Savjet mladih
predsjednika.

II.
ima pet (5) članova uključujući i predsjednika i zamjenika

Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih može se kandidirati
i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području općine Žminj koja u
trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30
(trideset) godina života.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri (3) godine.
III.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika predlažu udruge
koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća i studentski zborovi, podmladci političkih
stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne
skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti
skupina od najmanje 20 mladih u dobi od 15 do 30 godina.
IV.
Kandidature ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na
propisanom obrascu i obvezno sadrže slijedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja, prebivalište
odnosno boravište kandidata),
- podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja,
prebivalište odnosno boravište kandidata),
- obrazloženje kandidature.
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Uz prijedlog kandidature ovlašteni predlagatelji dužni su priložit:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II.
stavka 2. ovog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata, ne starije od 6
mjeseci i preslika osobne iskaznice kandidata i zamjenika kandidata),
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o ovlaštenom predlagatelju iz
točke III. stavka 1. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća
potvrda, ne starija od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata za člana/zamjenika člana o
prihvaćanju kandidature.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. stavka
2. Ovog poziva (najmanje 20 mladih u dobi od 15 do 30 godina), osim podataka iz
stavka 1. i stavka 2. alineje 1. i 3. ovog članka potrebno je priložiti podatke o svim
predlagateljima neformalne skupine (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja,
prebivalište odnosno boravište, vlastoručni potpis).
Propisani obrasci potrebni za predaju kandidatura bit će dostupni na web
stranici Općine Žminj.
V.
Nepravovaljane i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.
VI.
Prijedlozi kandidatura sa svim prilozima dostavljaju se na adresu: Općina
Žminj, Komisija za izbor i imenovanja, Pazinska 2/G, 52 341 Žminj, s naznakom
“Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Žminj”, u roku 15
dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Žminj.
VII.
Komisija za izbor i imenovanja izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata te u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje kandidatura sastavit
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrdit popis važećih kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Općinskom vijeću Općine Žminj te se objavljuje
na web stranici Općine Žminj.
VIII.
Općinsko vijeće Općine Žminj na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira
članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
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IX.
Javni poziv objavit će se na web stranici Općine Žminj te putem obavijesti o
raspisivanju javnog poziva u sredstvima javnog priopćavanja.
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