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 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 objavljeni su 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. 
 
 
 


