
 Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova 

(„Službene novine Grada Novigrada – Cittanova“ br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Novigrada 

– Cittanova objavljuje  

JAVNI POZIV 

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova 

 

I. 

 Savjet mladih Grada Novigrada – Cittanova je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća 

Grada Novigrada – Cittanova koje se osniva sa ciljem promicanja i zagovaranja prava, 

potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Osobe koje mogu biti članovi Savjeta mladih su 

one sa prebivalištem na području Grada Novigrada – Cittanova u dobi od navršenih 15 

(petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života. Savjet mladih ima sedam (7) članova, 

uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članovima Savjeta mladih i 

njihovim zamjenicima traje tri (3) godine. 

II. 

U okviru svoga djelokruga savjet mladih: 

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o 
pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave koji su od interesa za mlade 

– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za 
mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 
području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim 
pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o 
pitanjima i temama od interesa za mlade 

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja 
mladih 

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava 
s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja 

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja 
programa rada savjeta mladih 



– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave na sjednice savjeta mladih 

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija 
mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija 
financiranja organizacija mladih i za mlade 

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

III. 

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova mogu biti osobe sa 

prebivalištem na području Grada Novigrada – Cittanova, u dobi od navršenih petnaest (15) 

do navršenih trideset (30) godina života. 

IV. 

 Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova 

imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad sa 

mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, 

sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih sa 

područja Grada Novigrada – Cittanova. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina 

mladih, ona mora biti, sukladno zakonu, skupina od najmanje 20 (dvadeset) mladih. 

V. 

 Ovlašteni predlagatelji iz točke IV. ovog javnog poziva dužni su prilikom isticanja 

kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana 

Savjeta mladih. 

VI. 

 Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u 

pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja 

- podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godinu 

rođenja, adresu prebivališta) 

- obrazloženje prijedloga 

- potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor članova Savjeta  

 

Prijedlog kandidata mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. 

VII. 

 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Upravnom odjelu za 

poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada – 

Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, sa naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova“, u roku od 15 (petnaest) 

dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči te web stranici Grada Novigrada – 

Cittanova, tj. najkasnije do 17. studenog 2020. godine. 

 



VIII. 

 Po zaprimanju prijedloga Upravni odjel iste upućuje Povjerenstvu za osnivanje 
Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje obavlja 
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 (petnaest) dana od isteka 
roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće i utvrđuje popis važećih kandidatura. 
Utvrđenu listu prijedloga Povjerenstvo upućuje Gradskom vijeću na izglasavanje. 
 

IX. 
 

 Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka prijedloga liste 
kandidata izabrati članove Savjeta mladih, tajnim glasovanjem. 
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objaviti će se na mrežnim 
stranicama Grada Novigrada.  
 
Ovaj Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Grada Novigrada – Cittanova objaviti će se na oglasnoj ploči te web stranici Grada 

Novigrada – Cittanova. 

 

KLASA: 007-01/20-01/1 
URBROJ: 2105/03-02/01-20-1  
Novigrad – Cittanova, 02.11.2020.  
  

                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                                        Vladimir Torbica 


