Na temelju članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice
(„Službeni glasnik“ grada Orahovica, br. 4/07. i 8/09.) i Odluke o javnom pozivu za
podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice za
mandatno razdoblje 2014.-2016. godine („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/014),
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Orahovice objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za
izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice
za mandatno razdoblje 2014.-2016. godine
I
Pokreće se postupak izbora Savjeta mladih grada Orahovice (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih) za mandatno razdoblje 2014.-2016. godine.
II
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Orahovice.
Savjet mladih ima 7 članova, a bira ih Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.
III
-

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
učenička vijeća,
studentski zborovi,
drugi oblici organiziranja mladih koji djeluju na području grada Orahovice.
IV

Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području
grada Orahovice u dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadeset devet) godina života.
V
Ovlašteni predlagatelji iz točke III. Ovog Poziva, svoje prijedloge za svakog
kandidata ponaosob, podnosit će na propisanom obrascu koji sadrži:
- ime/naziv i sjedište predlagatelja,
- ime i prezime kandidatkinje/kandidata, te njegovo prebivalište, datum i godinu rođenja
kandidatkinje/kandidata, OIB i obrazloženje Prijedloga,
- Izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
Kandidatkinja/kandidat na posebnom obrascu potpisuje Izjavu o prihvaćanju kandidature za
člana Savjeta mladih.
VI
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta mladih i predloženim
kandidatima u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, isti imaju pravo žalbe.

-2Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća u roku 48
sati od dana odbijanja prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 48 sati
od dana podnošenja žalbe.
VII
Prijedlog kandidata se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća do
17. ožujka 2014. godine, a dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Orahovica,
Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s
naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.
Obrasci za podnošenje prijedloga, kao i sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog
poziva mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 – 15,00 sati u Gradskoj upravi
Orahovica na adresi naznačenoj u stavku 1. ove točke ili na tel. 033/673-351.
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