
 
Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 8/2017) i Odluke o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 14/2017), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, raspisuje   
 

J A V N I    P O Z IV   

za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih  

općine Brodski Stupnik 

 
Članak 1. 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih općine Brodski Stupnik (u nastavku teksta: Savjet mladih).  
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik koje se osniva u cilju aktivnog 
uključivanja mladih u javni život općine Brodski Stupnik.  
 

Članak 2. 
Ovim Javnim pozivom izabiru se: 
- 5 članova Savjeta mladih.   
U Savjet mladih predlažu se osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Brodski Stupnik, u dobi od 
navršenih 15 do 30 godina.  
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na vrijeme od tri godine. 
  

Članak 3. 
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, 
učenička vijeća srednjih škola te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine 
Brodski Stupnik i neformalne skupine mladih.  
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od 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.  

 
Članak 4. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže slijedeće 
podatke:  
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,  
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište),  
- obrazloženje prijedloga.  
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlog se podnosi na 
propisanom obrascu općine Brodski Stupnik. Uz prijedlog se podnosi očitovanje o prihvaćanju kandidature. 
Navedeni propisani obrasci se nalaze na internetskim stranicama općine Brodski Stupnik (www.brodski-
stupnik.hr).  
Predlagatelj je uz obrazac dužan priložiti:  
- dokument iz kojeg je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog poziva (starosna dob od 15 do 
30 godina), a što se mogu dokazati preslikom osobne iskaznice, rodnog lista, preslikom domovnice kandidata i 
sl.,  
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz članka 3. ovog poziva (Izvadak iz 
odgovarajućeg registra). 

Članak 5. 
 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.  

 
Članak 6. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih općine Brodski Stupnik dostavljaju se na adresu: Općina Brodski 
Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih općine Brodski Stupnik“, najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva na internet stranici 
Općine Brodski Stupnik i oglasnim pločama.  

 
Članak 7. 

Od upućivanja ovog Javnog poziva pa do dana izbora članova Savjeta mladih ne može proći manje od 30 niti 
više od 60 dana. 
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