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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine”, 41/14), članka 
31. stavka 1. alineje 29. Statuta Grada Vrbovca (“Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21) i članka 4. 
stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 35-
II/14) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 9. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022.  d o n i j e l o   j e 
 
 

2. JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca 

 
 Odlukom Gradskog vijeća Grada Vrbovca osnovan je Savjet mladih Grada Vrbovca kao 
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada. 
Mladi, u smislu te Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Vrbovca, u dobi od 
navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  
 Savjet mladih Grada Vrbovca ima sedam članova/članica te njihovih zamjenika/zamjenica 
uključujući predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice. 
 Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za 
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, 
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih da 
podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica te njihovih 
zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca. Kada je predlagatelj kandidature neformalna 
skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje trideset mladih.  
 Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za 
članove/članice Savjeta mladih predložiti i zamjenika/zamjenicu za svakog kandidata/kandidatkinju 
za člana/članicu Savjeta mladih.  
 Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata/kandidatkinje. Ako predlaže više 
od jednog kandidata/kandidatkinje, ovlašteni predlagatelj mora kada je to moguće voditi brigu o 
ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.  
 Prijedlog kandidata za člana/članicu Savjeta mladih mora:  

- biti u pisanom obliku i obrazložen 
- sadržavati osobe i druge podatke o kandidatu/kandidatkinji koji su važni za odlučivanje 

o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i slično) 
- sadržavati osnove podatke o predlagatelju 
- sadržavati pisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o prihvatu prijedloga za izbor 

člana/članice Savjeta mladih.  
 



 
 Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja. Predlagatelj je dužan 
uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati/kandidatkinje ispunjavaju uvjete 
iz ovog Poziva (uvjerenje o prebivalištu kandidata/kandidatkinje, presliku rodnog lista kao dokaz o 
dobi kandidata/kandidatkinje, izjavu kandidata/kandidatkinje o prihvaćanju kandidature za 
člana/članicu Savjeta mladih te izvadak iz odgovarajućeg registra predlagatelja).  
 Prijedlog se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada 
Vrbovca www.vrbovec.hr, a može se preuzeti i u Pisarnici Grada Vrbovca na adresi Trg Petra 
Zrinskog 9, Vrbovec. 
 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.             
 Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Službi za opće poslove, na adresu: Grad Vrbovec, 
Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Trg Petra Zrinskog 9, s naznakom „prijedlog 
kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada 
Vrbovca – ne otvarati“ 
 Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave poziva na web stranici Grada 
Vrbovca i web stranici „Radio Vrbovca“. 
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