
 Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Općine Viškovo („Službene novine“ Primorsko – goranske županije broj:30/07.) na sjednici 

održanoj  10. travnja  2012. godine raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Viškovo 
 

I. 

Pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Viškovo. 

Savjet mladih Općine Viškovo je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Viškovo koje 

se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. 

 

II. 

Savjet mladih Općine Viškovo broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika. 

U Savjet mladih Općine Viškovo biraju se osobe s prebivalištem na području Općine Viškovo 

u dobi od 15 do 29 godina. 

Članove Savjeta mladih Općine Viškovo bira Općinsko vijeće Općine Viškovo na vrijeme od 

2  godine. 

III. 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Viškovo imaju:  

- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,  

- učenička vijeća,  

- studenski zborovi, 

 - te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.  

 

IV. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Viškovo podnose se u pismenom 

obliku i obvezno sadrže slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu roñenja, prebivalište) 

- obrazloženje prijedloga 

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

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:   

- uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci 

- presliku rodnog lista ili domovnice 

- izvadak iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog 

poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci). 

 

V. 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

 

VI. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Viškovo dostavljaju se u roku od 

30 dana od dana objave javnog poziva na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, 

Vozišće 3, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Viškovo“.             

         Predsjednik  

        Odbora za izbor i imenovanja: 

                            Jadranko Lučić,v.r. 


