REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/12-01/03
URBROJ: 2125/04-12-01
Brinje, 20.12.2012.
Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 23/07),
članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih («Županijski glasnik» Ličko-senjske
županije broj 10/08), te članka 30. i 104. Statuta Općine Brinje («Županijski glasnik»
Ličko-senjske županije broj 13/09), Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 22.
sjednici održanoj 20.12.2012. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor članova Savjeta mladih Općine Brinje
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brinje koje se
osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Brinje.
Mladi, u smislu ovog poziva su osobe s prebivalištem na području Općine Brinje
u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Savjet mladih broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika, a kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge
koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na
području Općine Brinje.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje
u roku od petnaest (15) dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i
na web stranici Općine Brinje.
2. Prijedlog kandidata mora sadržavati slijedeće podatke:
• naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
• podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja,
prebivalište),
• obrazloženje prijedloga
•
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
•
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća. Lista se objavljuje u dnevnom
tisku i web stranici Općine Brinje u roku od 10 (deset) dana od dana isteka
roka za dostavu prijedloga.
•
Općinsko vijeće dužno je izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana
od dana objave liste kandidata.
•
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Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 05.05.2008. godine, donijelo Odluku o
osnivanju Savjeta mladih Općine Brinje KLASA: 011-01/08-01/03, URBROJ:
2125/04-08-02 kojom se uređuje sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način
financiranja rada i programa, osnivanje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga
pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
S obzirom na istek mandata od dvije (2) godine sadašnjim članovima Savjeta
mladih Općine Brinje, Općinsko vijeće Općine Brinje upućuje Javni poziv za izbor
novih članova Savjeta mladih Općine Brinje.
PREDSJEDNIK
Zlatko Fumić
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