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PREDMET: Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova  
  Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika 
 
 
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda "Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 19/07.), Gradsko vijeće je provelo postupak izbora te na svojoj 23. sjednici 
održanoj 9. srpnja 2012. godine donijelo Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Slavonskog 
Broda. Članovi Savjeta mladih birali su se na dvije godine. 
 
Hrvatski Sabor je na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2014. godine donio novi Zakon o savjetima 
mladih ("Narodne novine Republike Hrvatske" br, 41/14.) koji stupa na snagu 8. travnja 2014. godine. 
Kako Savjetu mladih Grada Slavonskog Broda ističe dvogodišnji mandat, a sukladno članku 10. stavak 
10. novog Zakona o savjetima mladih Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti najmanje 
tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih to se predlaže pokretanje postupka izbora 
članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika. 
 
Naime, Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda te 
ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika koje bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.  
 
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i 
njihovih zamjenika upućivanjem javnog poziva za isticanje kandidature. 
 
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu 
ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 
zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine 
mladih sa sjedištem na području grada Slavonskog Broda. Kada je predlagatelj kandidature 
neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih. Ovlašteni predlagatelji 
kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za 
svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
 
Obrasci za prijavu kandidata, sukladno članku 7. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Slavonskog Broda objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-
brod.hr. te će se moći i izravno preuzeti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, Slavonski Brod, 
Vukovarska  br. 1  
 
Pisane i obrazložene kandidature podnose se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća u roku od 
15 dana od dana objave Javnog poziva za isticanje kandidature. 
 
 
 
 



 
 
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 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 utvrđuje Popis važećih kandidatura. 
 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću te se 
objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda.   
 
Gradsko vijeće je, sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda, dužno na 
prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravljati o Izvješću o provjeri formalnih 
uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim 
glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
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