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Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Šolta («Službeni glasnik Općine
Šolta» br. 08/2016) Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE
SAVJETA MLADIH OPĆINE ŠOLTA
I.
Savjet mladih Općine Šolta (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općine Šolta
koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju
o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni
život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Šolta
II.
Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski spol.
III.
Savjet mladih ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika, a mandat im je na 3
godine.
IV.
Kandidati za članove Savjeta mladih moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Da imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života
2. Da imaju prebivalište na području Općine Šolta
V.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju (u daljnjem tekstu: predlagatelji):
1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i
za mlade,
2. učenička vijeća,
3. studentski zborovi,
4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
5. neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 10 mladih s prebivalištem na otoku
Šolti.

Predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature za članove savjeta mladih predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta
mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri
po redu potpisnika.
VI.
Kada su predlagatelji 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, Prijedlog za svakog kandidata
obvezno sadrži sljedeće:
- naziv i sjedište predlagatelja, podatke o kandidaturi (ime i prezime kandidata i
zamjenika, datum i godinu rođenja, OIB, dokaz o prebivalištu kandidata – fotokopija
osobne iskaznice)
obrazloženje prijedloga - obrazac SM-1
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, te ovjeru
prijedloga od ovlaštene osobe predlagatelja- obrazac SM-1-2
VII.
Kada su predlagatelji neformalne skupine mladih, Prijedlog za svakog kandidata obvezno sadrži
sljedeće:
- naziv i sjedište predlagatelja, podatke o kandidaturi (ime i prezime kandidata i
zamjenika, datum i godinu rođenja, OIB, dokaz o prebivalištu kandidata – fotokopija
osobne iskaznice)
obrazloženje prijedloga - obrazac SM-2
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, te ovjeru
prijedloga od ovlaštene osobe predlagatelja- obrazac SM-2-2
- obrazac s prikupljenim potpisima - obrazac SM-2-3
VIII.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte do 13.02.2020. na
adresu:
Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Općine Šolta“
U razmatranje se uzimaju samo pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.
IX.
U roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijedloga, Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta
utvrđuje popis važećih kandidatura, te ih objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine
Šolta i dostavlja na prvu slijedeću sjednicu općinskog vijeća. Općinsko vijeće tajnim glasovanjem
bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Rezultati izbora članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Šolta objavljuje se na službenim internetskim stranicama Općine Šolta.
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