Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o objavljivanju Javnog
poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada PorečaParenzo KLASA: 011-01/18-01/23 URBROJ: 2167/01-07-18-2 od 25.04.2018. objavljuje se
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo
I.
Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada PorečaParenzo (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
Savjet mladih Grada savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i
interese mladih na području Grada Poreča-Parenzo.
II.
Savjet mladih ima 7 članova, a svaki član ima svojeg zamjenika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području
Grada Poreča-Parenzo, koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih 15 do
navršenih 30 godina života.
Članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na vrijeme od 3
godine.
III.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su
sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade sa
sjedištem na području Grada Poreča-Parenzo, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada
Poreča-Parenzo, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u
Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od
najmanje 30 mladih koji imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
IV.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika podnose se
Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo u pisanom obliku.
Prijedlog obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište/
boravište),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i
ovjeren pečatom predlagatelja, osim u slučaju kada je predlagatelj neformalna skupina
mladih.
V.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
1. dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjet iz točke II. stavak 2.
ovog Javnog poziva:

o prebivalište/boravište dokazuje se preslikom osobne iskaznice ili
uvjerenjem Policijske uprave o prebivalištu/boravištu koje ne smije biti
starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
o godine starosti dokazuju se preslikom osobne iskaznice, rodnog lista ili
domovnice,
2. dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga
Javnog poziva - izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda, ne starije
od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, osim u slučaju kada je predlagatelj
neformalna skupina mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, uz prijedlog kandidata i
potrebnu dokumentaciju vezanu uz predloženog kandidata, obvezni su priložiti popis
predlagatelja sa sljedećim podacima predlagatelja: ime i prezime, adresa, OIB, vlastoručni
potpis, a uz prijedlog su dužni priložiti preslike osobnih iskaznica svakog predlagatelja ili
uvjerenja o prebivalištu svakog predlagatelja, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva.
VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo dostavljaju se
na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Gradsko vijeće, Obala maršala Tita 5, s naznakom „Prijedlog
kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo“.
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
Grada Poreča-Parenzo objavit će se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada PorečaParenzo.
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva i počinje teći
danom objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
VII.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika,
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata i 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 internetskim stanicama i oglasnoj ploči Grada PorečaParenzo.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira
članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, na način i po postupku propisanim Poslovnikom
o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo.
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Obrasci za podnošenje prijedloga kandidata objavljeni su uz Javni poziv za isticanje
kandidatura na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo, a mogu se dobiti i u Pisarnici
Grada u Poreču-Parenzo, Obala m. Tita 4, svakog radnog dana u uredovno vrijeme.

