PRIJEDLOG

ZAKLJUČKA
O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUDACA
POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG
SUDA U ČAKOVCU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI
ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik
Miljenka Radović, mag.iur, pročelnica
Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, ožujak 2021. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik MeĎimurske županije“
br.10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), a vezano uz članak 41. Zakona o sudovima za
mladež (NN br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.), Gradsko vijeće Grada
Preloga na 22. sjednici održanoj dana 18.03. 2021. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUCA POROTNIKA
ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU

Predlaže se imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu:

1. IME I PREZIME, Prelog, ADRESA, OIB: ________________
- ________, tel. ___________
2.
3.
4.
5.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 711-01/21-01/
URBROJ: 2109/14-01-21Prelog, 18.03.2021.

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE
Odbor za izbor i imenovanje Skupštine MeĎimurske županije, na inicijativu
predsjednice Općinskog suda u Čakovcu, pokrenuo je postupak imenovanja sudaca
porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. Dosadašnjim sucima porotnicima
za mladež istekao je mandat te je potrebno imenovati nove suce porotnike za
mladež. Suce porotnike za mladež imenuje Skupština MeĎimurske županije na
prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća s područja MeĎimurske županije kao i
na prijedlog sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore. Suci porotnici
za mladež se imenuju na period od četiri godine.
Posebno ističem da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski
državljanin koji je dostojan obavljanja te dužnosti, nije član političke stranke niti se
bavi političkom djelatnošću. Kandidati za suce porotnike za mladež imenuju se iz
redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u
stručnom i odgojnom radu s mladim osobama.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja
sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu, kao što je to u prijedlogu.
PROČELNICA:
Miljenka Radović, mag.iur.

