
 
  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                        
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            

 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
         Općinsko vijeće 
                
KLASA: 006-05/17-01/04 
URBROJ:2188/02-03-17-1 
Rokovci, 13. rujna 2017. godine 
 

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih ( „Narodne novine“, br. 41/14), članka 6. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ,  br. 18/14)  i članka 
32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13),  
Općinsko vijeće  Općine Andrijaševci  na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. rujna 2017. godine 
objavljuje 

 
JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za izbor članova  
Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

i njihovih zamjenika 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Andrijaševci pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci i njihovih zamjenika u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju 
javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život 
te informiranja i savjetovanja mladih Općine Andrijaševci.   
 

II. 
 Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Andrijaševci koje promiče i 
zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Andrijaševci. 

 
III. 

 Savjet mladih ima 5 (pet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a koje 
članove bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri godine pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o 
savjetima mladih (“Narodne novine”, br. 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ,  br. 18/14). 
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine 
Andrijaševci, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih Općine 
Andrijaševci imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. 
 

IV. 
 Kandidate za članove Savjeta mladih  i njihove zamjenike predlažu: 

- 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 sa sjedištem u Općini Andrijaševci. 



 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ta skupina mora 
sačinjavati najmanje 20 mladih. 
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana 
Savjeta mladih. 

V. 
 Ovlašteni predlagatelji dostavljaju prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih u pisanom 

obliku koji obavezno sadrži slijedeće podatke: 
- naziv, sjedište/adresu ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište 

ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr.), 
- izjave o prihvaćanju kandidature za predloženog kandidata i njegovog zamjenika, 
- pisano obrazloženje prijedloga kandidature (podaci o kandidatu  i dosadašnje aktivnosti, 

interesi i dr. karakteristike kandidata za člana i zamjenika člana). 
 

 Prijedlog  kandidature mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren 
pečatom. 

 Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati 
ispunjavaju uvjete iz ovog poziva (presliku osobne iskaznice, dokaz o prebivalištu/boravištu, te 
odgovorajući dokument koji dokazuje status kandidata). 

 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 

VI. 
 Obrasci Prijedloga kandidature za izbor člana Savjeta Mladih Općine Andrijaševci i njegovih 

zamjenika kao i obrasci izjave o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta Mladih Općine Andrijaševci  
i zamjenika člana Savjeta Mladih Općine Andrijaševci biti će objavljeni na internet stranici Općine 
Andrijaševci : www. andrijasevci.hr, a mogu se preuzeti i izravno u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6. 
 

VII. 
 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika s 

pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva  
na slijedeću adresu:  

       Općina Andrijaševci 
Općinsko vijeće – Komisija za izbor i imenovanja, 

Vinkovačka 6, 32 271 Rokovci 
s naznakom  “Prijedlog kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci i njihovih zamjenika” 
 

VIII. 
 Ovaj Javni poziv biti će objavljen na internet stranici Općine Andrijaševci:www. 
andrijasevci.hr i na oglasnoj ploči Općine Andrijaševci. 
 

Predsjedinik Općinskog vijeća 
 

Zlatko Kobašević. bacc. oec. 
 

 


