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Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih
(Narodne novine, broj 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sirač
(Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 5/16), Općinsko vijeće Općine Sirač
dana 10. svibnja 2018. godine ponovno objavljuje
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Sirač
I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sirač i njihovih zamjenika.
Savjet mladih Općine Sirač savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sirač koje
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

II.

Savjet mladih Općine Sirač broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika.
U Savjet mladih Općine Sirač mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na
području Općine Sirač koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet
mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina.
Članove Savjeta mladih Općine Sirač bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge koje su
sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za
mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Ako je predlagatelj kandidatura neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati
najmanje 10 mladih.
Navedeni ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za
članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta
mladih.

IV.

Kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sirač podnose se u
pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sirač u roku
od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Sirač.
Kandidatura obavezno sadrži sljedeće podatke:
o
naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
o
podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina
rođenja, prebivalište ili boravište, broj mobitela, e-mail adresa)
o
obrazloženje kandidature.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
o
dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II.
ovoga poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata
ne starije od šest mjeseci),
o
dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III.
ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).
Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Sirač podnose se na propisanom obrascu
koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Sirač www.sirac.hr.
Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu
izjavu kandidata prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana savjeta mladih.
V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sirač 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 utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se
Općinskom vijeću i objavljuju na mrežnim stranicama Općine Sirač i Radio Daruvaru.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih bira tajnim glasovanjem članove i zamjenike članova
Savjeta mladih.

VII.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sirač i njihove zamjenike
dostavljaju se na adresu: OPĆINA SIRAČ, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač, s
naznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Sirač".
Predsjednik Općinskog vijeća:
_________________________
(Stjepan Juraić, ing.str.)

