
  

       
R E P U B L I K A    H R V A T S K A
     Vukovarsko-srijemska županija
             OPĆINA BOŠNJACI 
                  Općinsko vijeće 
 
KLASA: 023-05/21-01/01 
URBROJ: 2212/03-03-21-1 
Bošnjaci, 02. studenog 2021. 
 
 Na temelju članka 10. Zakona o
stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko
županije« broj 30/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci objavljuje
 

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I
ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI

 

 
 Predmet Javnog poziva je isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 
mladih Općine Bošnjaci. 
 

 
 Savjet mladih osniva se kao 
potrebe i interese mladih na području Općine Bošnjaci.
 U Savjet mladih bira se pet članova i pet zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika. 
 Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov 
zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
 Članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na razdoblje od 3 (tri) godine.
 

 
 Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu se kandidirati:
 - osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Bošnjaci 
 - osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju
petnaest do navršenih trideset go
 

 
 Pravo predlaganja članova i zamjenika članova Savjeta mladih imaju:
 - udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad
 - učenička vijeća,  
 - studentski zborovi,  
 - podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
srijemska županija 

  

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14) i članka 7. 
stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko
županije« broj 30/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci objavljuje 

J A V N I   P O Z I V 
ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I 

ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI

I. 

Predmet Javnog poziva je isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

II. 

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Bošnjaci koje promiče i zagovara prava, 
potrebe i interese mladih na području Općine Bošnjaci. 

U Savjet mladih bira se pet članova i pet zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov 
zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih. 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na razdoblje od 3 (tri) godine.

III. 

e i zamjenike članova Savjeta mladih mogu se kandidirati: 
osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Bošnjaci  
osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju

petnaest do navršenih trideset godina života. 

IV. 

Pravo predlaganja članova i zamjenika članova Savjeta mladih imaju: 
udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad

podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 

savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14) i članka 7. 
stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske 

ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE BOŠNJACI 

Predmet Javnog poziva je isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

savjetodavno tijelo Općine Bošnjaci koje promiče i zagovara prava, 

U Savjet mladih bira se pet članova i pet zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na razdoblje od 3 (tri) godine. 

osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 

udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,  

podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i  



 - neformalna skupina mladih koju mora sačinjavati najmanje 20 mladih. 
 

V. 
 
 Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bošnjaci podnose se na 
propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Bošnjaci www.općina bošnjaci.hr i u 
prostorijama Općine Bošnjaci. 
 Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: 
 - naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
 - podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, preslika osobne iskaznice), 
   - obrazloženje kandidature. 
 Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura neće se razmatrati. 
 

VI. 
 
 Nakon zaprimanja kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih, Odbor za izbor i 
imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te 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 dostavlja se Općinskom vijeću 
Općine Bošnjaci, te se objavljuju na web stranici Općine Bošnjaci. 
 Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
 Tajno glasovanje provodi se ukoliko je broj kandidata veći od onoga broja koji se bira i to na 
glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. 
 Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način 
da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.  
 Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše pet 
kandidata. 
 Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja jedan do pet na rang listi 
dobivenih glasova. 
 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici 
Općine Bošnjaci. 

VII. 
 Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranici Općine Bošnjaci i Oglasnoj 
ploči.  
 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva (28.02.2022.) 
             Prijava kandidata podnosi se osobnom dostavom ili putem pošte na adresu: 
  
 Općina Bošnjaci 
 Odboru za izbor i imenovanje  
 ''Prijava kandidatura za izbor članova/zamjenika članova Savjeta mladih'' 
 Trg fra B.T.Leakovića 15 
 32275 Bošnjaci 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
Josip Šumanovac, dipl.ing. 

Prilog: 
1. Prijavnica za isticanje kandidature 



2. Očitovanje o prihvaćanju kandidature 


