


                            

           PRIJEDLOG 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“  broj 16/14) i članka  

28.  Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 
____. sjednici održanoj _____ 2018. godine, donijela je 

 

O D L U K U 

o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova u 

Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije 

            

    I. 

Ovom se Odlukom pokreće postupak raspisivanja Javnog poziva za isticanje 

kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u Županijski savjet mladih Sisačko-

moslavačke županije. 

               II. 

Sastavni dio ove Odluke čini tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova i  zamjenika članova u Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije koji će 
se objaviti  na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije i u jednom tiskanom 

sredstvu javnog priopćavanja. 

                                                                III. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“. 
 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

  Ivanka Roksandić, prof. 

  



 

                   PRIJEDLOG 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“  broj 16/14) i članka  
28.  Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 
objavljuje 

JAVNI POZIV 

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova  
Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije 

 

    I. 

Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije osnovan je kao savjetodavno 

tijelo Županijske skupštine s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Sisačko-

moslavačke županije. 

                                                                         II. 

 

 Izrazi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 
 

III. 

Kandidati za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili 
boravištem na području Sisačko-moslavačke županije. 

Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije ima 11 članova i 11 zamjenika 
članova, uključujući predsjednika  i zamjenika predsjednika, čiji mandat traje tri godine. 

            IV. 

Kandidature za članove i njihove zamjenike Županijskog savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije, temeljem Javnog poziva za isticanje kandidatura, ističu: 
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s 

mladima i za mlade,  

- učenička vijeća,  
- studentski zborovi,    

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici 
Hrvatskoj,  

- neformalne skupine mladih koje su, temeljem članka 9. stavka 4. Zakona o savjetima 

mladih („Narodne novine“ broj 41/14), skupine od najmanje 50 mladih, također mogu 

isticati kandidature za članove Savjeta mladih Županije.  
 

Prilikom isticanja kandidature za člana Županijskog  savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije obvezno se predlaže i kandidat za zamjenika za svakog člana. 
Svaki ovlašteni predlagatelj može podnijeti prijedloge za najviše dva kandidata za 

članove Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije i najviše dva  kandidata za 
zamjenike članova Savjeta. 
                                                                 



                                                                     V. 

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima koji sadrže sljedeće podatke: 
- naziv i sjedište predlagatelja te ime, prezime i kontakt telefon ovlaštene osobe 

      -     prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja 

- podatke o kandidatu za člana Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke 
županije te podatke o kandidatu za zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina 
rođenja, OIB, prebivalište/boravište) 

- obrazloženje prijedloga za člana te za zamjenika člana Županijskog savjeta mladih 
Sisačko-moslavačke županije.  
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, kandidatura mora, osim 

podataka o kandidatima, sadržavati sljedeće podatke o najmanje 50 predlagatelja iz te 

neformalne skupine mladih: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa, OIB te vlastoručni 
potpis. 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti: 
- potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Županijskog savjeta mladih, 
- potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Županijskog savjeta 

mladih, 

- životopis kandidata za člana Županijskog savjeta mladih, 
- životopis kandidata za zamjenika člana Županijskog savjeta mladih, 
- presliku osobne iskaznice kandidata za člana Županijskog savjeta mladih, 
- presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Županijskog savjeta mladih 

- izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od šest 
mjeseci). 

 

VI. 

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se 

mogu preuzeti na web stranicama Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr) ili osobno u 

Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Sisačko-moslavačke županije, 
Rimska 28, I/108, u Sisku. 

 

      VII. 

Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije ili 
putem pošte na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu 
skrb i branitelje, S. i A. Radića 36,  44 000 Sisak, s naznakom ''Prijedlog kandidata za izbor 

članova Savjeta mladih – ne otvarati''. 

 

      VIII. 

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim 
stranicama Sisačko-moslavačke županije i u tiskanom sredstvu javnog priopćavanja. 
 

IX. 

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.  

X. 

 Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka 

za podnošenje prijedloga, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis 
važećih kandidatura. 
 Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se 
Županijskoj skupštini te se objavljuju na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije. 



 Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za 
članove i zamjenike članova Županijskog savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike 
članova Županijskog savjeta. 
 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak, 

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

  Ivanka Roksandić, prof. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

uz prijedlog Odluke o  pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova u 

Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije 

 

I.     PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE: 

Pravni temelj sadržan je u odredbi članka 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
16/14) kojom je propisano da izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih 

Sisačko-moslavačke županije pokreće Županijska skupština javnim pozivom za isticanje 
kandidatura koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije i  
člankom 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“ broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18).  

 

II.       OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE: 

Sisačko-moslavačka županija na 7. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije održanoj 18. srpnja 2014. godine donijela je Odluku o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
16/14).   

Sukladno gore navedenom aktu, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je 
na  13. sjenici održanoj 12. listopada 2015. godine donijela Odluku kojom su imenovani 

članovi i zamjenici članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, s 
mandatom u trajanju od tri godine.  

Budući su stvoreni zakonski uvjeti za postupak izbora članova i zamjenika članova 

Županijskog savjeta mladih u narednom mandatu daje se Županijskoj skupštini da temeljem 
članka 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije 
godine, razmotri  obrazloženje i usvoji predloženu Odluku. 

 

III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE: 

Tekst prijedloga Odluke i Javnog poziva nalazi se u privitku. 

IV.  FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE: 

 Za provedbu postupka raspisivanja Javnog poziva za izbor članova i zamjenika 
članova u Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije financijska sredstva 
osigurana su Proračunu Sisačko-moslavačke županije. 
 

 

 

     Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje 

 

 


