
                       - P R I J E D L O G - 
 
Na temelju članka 9. stavak 2. i članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne 

novine“, broj 41/14), članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 5/17) i članka 28. Statuta Općine Pitomača,(„Službene novine“ 
Općinr Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27. sjednici 
održanoj ___________2020. godine donijelo je 

 
 
 

O D L U KU  
o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača 
 

 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača, na mandat od tri godine. 
 
Utvrđuje se tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbora članova Savjeta mladih 

Općine Pitomača koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.  
 
 

Članak 2. 
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 

Pitomača objaviti će se na web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr i na Oglasnoj ploči 
Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
 
  
KLASA: 021-04/20-01/ 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, _________ 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                PREDSJEDNIK: 
                   Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
       

http://www.pitomaca.hr/


Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) 
i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/17), Općinsko vijeće Općine Pitomača objavljuje 
 
 

JAVNI POZIV  
za isticanje kandidatura za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača 
 
 
 
OPIS POSTUPKA IZBORA 

I. 
 Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Pitomača 
(u daljnjem tekstu: Savjet mladih) na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od dana 
konstituiranja Savjeta mladih.   

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Pitomača koje promiče i zagovara 
prava, potrebe i  interese mladih na lokalnoj razini. 

Savjet mladih ima sedam članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
 Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno 
i odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 

II. 
 Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Pitomača na temelju pisanih i 
obrazloženih kandidatura. 
 U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području općine 
Pitomača i koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 
30 (trideset) godina života. 
 
 
UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURE 
 

III. 
 Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti: 
 - udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s 
mladima i za mlade, 
 - učenička vijeća, 
 - studentski zborovi, 
 - pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici 
Hrvatskoj,   
 - neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje 10 mladih (u daljnjem tekstu: 
ovlašteni predlagatelji). 
 Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih 
predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
 Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za 
člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu 
potpisuju prva dva po redu potpisnika. 
 

IV. 
 Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi. 
 Kandidatura obvezno sadrži: 
 - naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštene osobe predlagatelja,  



 - podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja, 
adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.) 

- očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature, 
 - presliku važeće osobne iskaznice odnosno uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata 
i njegova zamjenika, 
 - izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja 
mladih, izvadak iz registra udruge iz kojeg je vidljivo da je udruga ciljno i prema djelatnostima 
opredijeljena za rad s mladima i za mlade, izvatke iz Statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu 
ovlaštenog predlagatelja. 
 
 Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine 
skupinu i podržavaju kandidaturu, sa sljedećim podacima: 
 - ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, 
 - dan, mjesec i godina rođenja, OIB i 
 - potpis osobe. 
 
 Kandidatura se podnosi na obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine 
Pitomača, www.pitomaca.hr.  

 
Kandidatura mora biti potpisana od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom. 
 

 Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuju prva dva potpisnika. 
 
 Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati. 
 
 
ROKOVI ZA PRIJAVU 

V. 
 Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog javnog poziva za 
isticanje kandidatura, odnosno do ______________ 2020. godine. 
 
 U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Pitomača i u 
Jedinstvenom upravnom odjelu - Odsjeku za društvene djelatnosti Općine Pitomača biti dostupni 
obrasci za postupak izbora. 
 
 Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Pitomača - Odsjek za društvene djelatnosti, 
Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, osobno ili poštom, s naznakom: „Javni poziv za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Pitomača“. 
 
 
ROKOVI U KOJIMA ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA  
ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA 
 

VI. 
 Provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta biti će provedena u roku od 15 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijava. 
 
OPIS IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA 
 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 
kandidatura od strane Odsjeka za društvene djelatnosti i s popisa važećih kandidatura, tajnim 
glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 

http://www.pitomaca.hr/


 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred najviše sedam kandidata, obzirom da 
se bira sedam članova Savjeta mladih. 
 
 U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim 
brojem glasova, glasovanje za izbor kandidata se ponavlja između onih kandidata koji su dobili 
jednak broj glasova i to onoliko puta koliko je potrebno da bi se izabrao puni broj članvoa Savjeta 
mladih. 
 
 
  
KLASA: 021-04/20-01/ 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, __________ 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
             PREDSJEDNIK: 
                 Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje 
Pravna osnova za donošenje predložene Odluke su: Zakon o savjetima mladih („Narodne 
novine“, broj 41/14), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 5/17) i Statut Općine Pitomača (“Službene novine“, broj 5/20-pročišćeni 
tekst).  
Ocjena stanja: 
Zakonom o savjetima mladih, koji je donesen krajem ožujka 2014. godine, određeno je da 
jedinice lokalne samouprave osnivaju savjete mladih kao savjetodavna tijela, koja promiču i 
zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih osnivaju te njihove 
članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.  
Općinsko vijeće Općine Pitomača je na sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo 
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača, kojom su uređena pitanja vezana uz 
Savjet mladih, pa i postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih. Postupak 
izbora počinje objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih kojeg objavljuje Općinsko vijeće, koje i bira članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih tajnim glasovanjem. Iz tog razloga Općinsko vijeće treba donijeti Odluku o objavljivanju 
Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih temeljem 
koje će se Javni poziv objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine Pitomača. 
Danom objave Javnog poziva počinje teći rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih. 
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Odlukom: 
Odlukom o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura pokreće se postupak izbora i 
određuju pravila u postupku kandidiranja članova i zamjenika članova Savjeta mladih. 
 


