
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 
 

KLASA: 023-01/20-01/07 

URBROJ: 2103/01-02-20-3                             
Bjelovar,  21. svibnja 2020.   

 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o objavi javnog poziva za 

predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih 
Grada Bjelovara 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o objavi javnog 

poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta 
mladih Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata 
za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara kao u 
tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 

 

 

 
 
 



 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
        BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za financije i javne prihode 
 
 
KLASA: 023-01/20-01/07 
URBROJ: 2103/01-08-20-2  
Bjelovar, 20. svibnja 2020.  
 
  GRADONAČELNIK GRADA  
                                                                                               BJELOVARA 
 
 
 PREDMET: Nacrt odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za 
članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;  
 
 
                Dostavljamo Vam Nacrt odluke o objavi javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara 
radi utvrđivanja Prijedloga i upućivanja na raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu 
Gradskog vijeća. 
 
                   
                  S poštovanjem, 
 

          Pročelnica  
 
    Mirela Bašić, dipl.oec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       G R A D  B J E L O V A R  
  GRADSKO VIJEĆE 
           NACRT           

          
 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne 
novine» broj 41/14), članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih 
Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/14), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na __ sjednici održanoj ____lipnja 2020. godine donosi  

 
                                                 ODLUKU 

o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara 

 
Članak 1. 

 
 Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Gradskog savjeta 
mladih Grada Bjelovara objavom poziva za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara. 
 

Članak 2. 
 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara objavit će se na mrežnoj stranici Grada 
Bjelovara. 
       

Članak 3. 
 

 Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 
 Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Grada Bjelovara». 
 
    
KLASA: 023-01/20-01/07 
URBROJ:2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___lipnja 2020.  
               PREDSJEDNIK 
           GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                               Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
         



 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne 
novine», broj 41/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara objavljuje  

 
 JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara 

 
I.  

 
 Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada 
Bjelovara (u nastavku teksta Savjet mladih). 

Savjet mladih Grada Bjelovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.  
 

II. 
 

 Savjet mladih Grada Bjelovara broji 9 članova, uključujući predsjednika i 
zamjenika predsjednika, te 9 zamjenika članova.  
 U Savjet mladih Grada Bjelovara mogu biti birane osobe s prebivalištem ili 
boravištem na području Grada Bjelovara koje u trenutku podnošenja kandidatura za 
članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) 
godina.  
 Članove Savjeta mladih Grada Bjelovara bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri 
godine.  
 
         III. 
 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge 
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci 
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 
neformalne skupine od najmanje 40 mladih u roku od  15 dana od objave javnog 
poziva na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.  

Navedeni ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za 
člana Savjeta mladih.  

 
         IV. 
 
 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihovih 
zamjenika podnose se u pisanom obliku Tajništvu Grada Bjelovara i obavezno 
sadrže sljedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podaci o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina 

rođenja, prebivalište ili boravište, broj mobitela, e-mail adresa) 
- obrazloženje prijedloga. 

Predlagatelj mora biti  potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i 
ovjeren pečatom. 

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 



- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. 
ovoga poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata 
ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. 
ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci). 

 
 V. 
 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.  
 
      VI. 
 
Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara obavlja 

provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis 
važećih kandidatura.  

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se 
Gradskom vijeću i objavljuju na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.  

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira tajnim glasovanjem članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih.  

 
      VII. 
 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihove 
zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, s naznakom 
«Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara» 
najkasnije do _________2020. godine.  
 
 
  GRADSKO VIJEĆE 

                                                                                         GRADA BJELOVARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                  OBRAZLOŽENJE  
 
 
  Gradski savjet mladih Grada Bjelovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća 
koje se bira na mandatno razdoblje od 3 godine.    

Budući da je Gradskom savjetu mladih izabranom 2017. godine mandat pri 
kraju, potrebno je donijeti Odluku o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za 
članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara čime se, u 
skladu sa člankom 4. Odluke o Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14), pokreće postupak izbora za navedeno 
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća.  

Naime, javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti najmanje 3 
mjeseca prije isteka mandata, a mandat postojećem Gradskom savjetu mladih istječe 
10. listopada 2020. godine.  
 Odlukom o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara upućuje se javni poziv 
za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.  
 Javni poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Grada Bjelovara i kandidati za 
članove i zamjenike članova mogu se predlagati u roku od 15 dana od objave javnog 
poziva. Protekom navedenog roka Komisija za izbor i imenovanje obavlja provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih 
kandidatura.  
 Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira tajnim glasovanjem članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih.  

Predlaže se Gradonačelniku Grada Bjelovara da razmotri i utvrdi Prijedlog 
navedene Odluke kao u tekstu Nacrta i uputi ga na razmatranje i odlučivanje 
Gradskom vijeću Grada Bjelovara.  

 
   
      Pripremila 
Melita Birač, mag.iur. 

                                                                                          PROČELNICA 
     Mirela Bašić, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


