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Temeljem dlanka 9. stavka 2.

i

10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN RH broj

41114), i dlanka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (SluZbeni vjesnik Vukovarsko-sri.jemske
Zupanije, broj 07117) Opdinsko vijeie Op6ine Babina Greda objavljuje

JAVNIPOZTY
i. Pokrece se postupak rzbora dlanova Savjeta mladih Opcine Babina Greda i njihovih
zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Opcine Babina Greda koje promi (,e i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razin|
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno znadenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na mu5ki i Zenski spol.
IL Savjet mladih ima pet (5) dlanova, ukljudujuii predsjednrkar zamlenika predsjednika,
dlan Savjeta ima svoga zamjenika,

a svaki

III.

ilanove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Opcinsko vijeie na temelju pisanih i
obrazloLenih prijedloga te izvjeS6a Odbora zaizbor i imenovanje na vrijeme od tri godine.
U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnoSenja prijedloga za dlanstvo u Savjetu
mladih imaju od navr5enih petnaest do navr5enih trideset godina Livota s prebivali5tem na
podrudju Opiine Babina Greda.

IV. Pravo podno5enja prijedloga za dlanove Savjeta mladih i njihove zamjenike prema
odredbama svojih opcih akata imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima
- udenidka vijeia

- studentski zborovi
- pomladci politidkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
- neformalne skupine mladih s podrudja Opiine Babina Greda (najmanje 20 mladih).
OvlaSteni predlagatelji duZni su prilikom isticanja prijedloga za dlanove Savjeta mladih
predloZiti i zamjenika za svakoga kandidata za dlana Savjeta mladih.
Stranica
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Kod predlaganja kandidata za (Ianove Savjeta mladih ovla5teni predlagatelji trebaju voditi
raduna o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V.

Sukladno todki I.

-

IV. Javnogpoziva pozivaju

se ovla5teni predlagatelji dakandidate za
koji su dostupni

dlanove Savjeta mladih i njihove zamjenike predloZe na propisanim obrascima

na mreZnim stranicama Opiine (www.babinagreda.hr) pod Javni poziv za predlaganje
dlanova/dlanica Savjeta mladih i njihovih zamjenika" i to:
- OSM-l Prijedlog kandidata zadlana i zamjenika dlana Savjeta mladih.
- OSM-2 Prijedlog kandidata za dlana i zamjenika dlana Savjeta mladih ako je predlagatelj
nef.ormalna skupina mladih.
- OSM- 3 Oditovanje o prihvadanju kandidature zadlana i zamjenrkadlana Savjeta mladih.
Uz svaki prijedlog potrebno je priloZiti:
- presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivaliStu

VI.

Rok za podnoSenje prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mreZnim
stranicama Opiine.
Prijedlozi se dostavljaju osobno u Opiinu Babina Greda , ili preporudeno po5tom na adresu:
Opiina Babina Greda, Jedinstveni upravni odjel, Vladimira Nazora 3,32 276 Babina Greda, s
naznakom ,, Prijedlog kandidata zaizbor dlanova Savjeta mladih Opdine Babina Greda".

VIL

Nakon zaprimanja prijedloga za dlanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15
dana od isteka roka za podno5enje prijava sastavlja izvjeS6e o provjeri formalnih uvjeta i
utvrduj e popis v aLedh kandidatura.

Izvje56e o provjeri formalnih uvjeta i popis vaLedih prijedloga objavljuju se na mreZnim
stranicama Opiine i dostavljaju Opcinskom vijeiu.
Opcinsko vijede na prvoj sjednici nakon objave popisa vaLedhprijedloga raspravlja izvjeiie o
provjeri formalnih uvjeta i s popisa valecih prijedloga tajnim glasovanjem bira dlanove i
zamjenike clanova Savjeta mladih.
Rezultati rzbora za (lanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih objavljuju se na mreZnim
stranicama Opiine, te u sredstvima javnog priopcavanja.
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