
Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta 
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/14.), Gradsko vijeće Grada Buzeta putem 
Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove objavljuje  
 
 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Grada Buzeta 
 

I. 
Savjet mladih Grada Buzeta (dalje: Savjet) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća 

Grada Buzeta, koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada 
Buzeta, osiguravanja boljeg položaja i utjecaja mladih na donošenje odluka u 
predstavničkom tijelu, koje su od interesa za mlade. 

Gradsko vijeće bira 5 (pet) članova i 5 (pet) zamjenika članova Savjeta, čiji 
mandat traje tri godine. 

 
II. 

Radi ravnomjerne zastupljenosti različitih dobnih skupina, prema vrstama školske 
i studentske populacije te zastupljenosti mladih koji se profesionalno ili volonterski bave 
stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga Savjeta od interesa mladih i skrbi za 
mlade, imajući u vidu što širu i ravnomjerniju zastupljenost različitih godišta i 
zastupljenost oba spola, 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, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i 
neformalne skupine mladih. 

Ako ovlašteni predlagatelj predlaže više od jednog kandidata dužan je, kada je to 
moguće, voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola. 
 

III. 
Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe s 

prebivalištem ili boravištem na području Grada Buzeta, koji u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života 
i koji nisu članovi ili zamjenici članova savjeta mladih druge jedinice lokalne 
samouprave. 
 

IV. 
PRIJEDLOG KANDIDATA mora sadržavati: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja 

- ime i prezime, datum i mjesto rođenja, te adresu prebivališta odnosno boravišta 
kandidata 

- obrazloženje prijedloga (životopis, navesti razloge zbog čega bi kandidat bio 
pogodan biti član Savjeta, npr. sudjeluje li aktivno u radu udruga ili drugih 
organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, ako se posebno isticao 
svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom 
životu), te 

- potpis i pečat ovlaštene osobe predlagatelja. 
 
 



 
 

V. 
PRIJEDLOGU JE POTREBNO PRILOŽITI:  

- potpisanu IZJAVU kandidata o prihvatu prijedloga za izbor u Savjet 

- presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu kandidata i presliku 
domovnice 

- te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 (šest) mjeseci ili potvrdu o posljednjem 
upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući 
dokaz. 

 
VI. 

Prijedlog kandidata sa prilozima podnosi se na propisanom obrascu u roku od 15 
dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Buzeta 
(www.buzet.hr) u zatvorenoj omotnici na adresu: 
 

Grad Buzet, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove 
52420 Buzet, II. Istarske brigade 11 

 s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih“ 
 

Obrazac za prijedlog kandidata i obrazac izjave kandidata mogu se preuzeti u 
pisarnici Grada Buzeta i na web stranici Grada Buzeta (www.buzet.hr). 
 

Rok za podnošenje prijedloga kandidata traje 15 dana od dana objave ovog 
poziva (od 3. do 18. srpnja 2017. godine). 
 

VII. 
Prijedlog kandidata koji nije pravovremen, koji nije valjan ili je podnijet od 

neovlaštenog predlagatelja Odbor neće uzeti u razmatranje pri izradi prijedloga liste 
kandidata. 

Članove Savjeta bira Gradsko vijeće.  
 
 
Buzet, 30. lipnja 2017. 
 
 

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I 
    ADMINISTRATIVNE POSLOVE 


