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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/14.), Gradsko vijeće Grada 
Preloga na __ sjednici održanoj dana ______________ godine, donosi 
 
 
 

 
ODLUKU 

O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA 
SAVJETA MLADIH GRADA PRELOGA 

 
 
 

Članak 1. 
          Ovom Odlukom o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Preloga (u daljnjem tekstu Odluka) pokreće se postupak izbora članova Savjeta 
mladih Grada Preloga.  
  

Članak 2. 
          Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima 
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, 
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacije i neformalne 
skupine mladih (najmanje 20 mladih) da dostave pisane i obrazložene prijedloge za 
članove Savjeta mladih Grada Preloga. 
 

Članak 3. 
Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika propisan je u 

javnom pozivu za isticanje kandidatura koji je sastavni dio ove Odluke, a objavljuje se 
na web stranici Grada Preloga (www.prelog.hr) i u jednom od sredstava javnog 
priopćavanja. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Međimurske županije. 
   
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/17-01/     PREDSJEDNIK:  
URBROJ: 2109/14-01-17-01 
Prelog, _______2017.            Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. 
 
 



 

 

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14.) i članka 5. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske 
županije br. 12/14.) Gradsko vijeće Grada Preloga objavljuje 
 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Preloga 

 
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga (u nastavku 
teksta: Savjet mladih). 
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području 
Grada Preloga, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih 
imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.  
Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 7 zamjenika 
članova. 
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu 
udruge koje su sukladno svom statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za 
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 
stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Kada je 
predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 20 
mladih. 
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove 
Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
Ovlašteni predlagatelji dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku 
dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja, u slijedećem obaveznom sadržaju: 

- naziv i sjedište predlagatelja, 
- ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište, 
- datum rođenja i OIB (broj mobitela i e-mail adresa), 
- kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno 

zamjenika člana Savjeta mladih, 
- potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja. 

Rok za podnošenje prijedloga je 10 dana od objave ovog javnog poziva. 
Odbor za izbor i imenovanja nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u 
roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir. 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se 
Gradskom vijeću Grada Preloga i objavljuje na web stranici Grada Preloga te u 
sredstvima javnog priopćavanja. 
Gradsko vijeće Grada Preloga na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem bira 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web 
stranicama Grada Preloga te u sredstvima javnog priopćavanja. 
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora. 
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine. 
Prijedlozi se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu Grada Preloga, Glavna 35, s 
naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih Grada Preloga“.  
        GRAD PRELOG 
 



 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Preloga donijeta je još u rujnu 2014. 
godine te je usklađena s pozitivnim zakonskim propisima, odnosno važećim 
Zakonom o savjetima mladih. Odluka određuje obvezu provođenja postupka izbora 
članova Savjeta mladih svake tri godine. Članovi Savjeta mladih imenuju se na 
prijedlog udruga koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene 
za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 
stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacije i neformalne skupine mladih 
(najmanje 20 mladih). Mandat sadašnjem sazivu Savjet mladih Grada Preloga je 
istekao.  
S obzirom na protek vremena predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o 
pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. 
 
 
 
 
        Pročelnica: 
 
        Miljenka Radović, mag.iur. 


