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GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće je provelo
postupak izbora te na svojoj 11. sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine donijelo Rješenje o izboru
članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda. Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Naime, Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda te
ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Gradsko vijeće na vrijeme
od dvije godine.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda pokreće postupak izbora za članove Savjeta
mladih upućivanjem javnog poziva.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička
vijeća i studentski zbor obrazovnih ustanova te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa
sjedištem na području Grada Slavonskog Broda.

Obrasci za prijavu kandidata nose oznaku SM-1, SM-2 i SM-3, a objavljeni su na službenoj internetskoj
stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr. te se mogu i izravno preuzeti u Upravnom
odjelu za lokalnu samoupravu, Slavonski Brod, Vukovarska  br. 1

Prijedlog kandidata podnosi se stručnoj službi Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave
javnog poziva u lokalnom javnom glasilu i na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u
Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog tijekom 48 sati od isteka roka za
dostavu prijedloga te je objavljuje.

Gradsko vijeće je, sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda, dužno u roku
od 30 dana od dana objave liste kandidata, tajnim glasovanjem, na način i postupkom propisanim
Poslovnikom Gradskog vijeća, izabrati članove Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda.
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