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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

           GRAD RIJEKA 
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Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 
KLASA: 021-06/13-01/38 
URBROJ: 2170-01-10-00-13-5 
Rijeka, 29. 10. 2013.  

 
GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 

         - predsjednici 
 

Na temelju odredbe članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09,14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), 
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja podnosi 

 
Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova  

Savjeta mladih Grada Rijeke javnim pozivom 
 
Ured Grada dostavio je Odobru za izbor, imenovanja i razrješenja dopis kojim predlaže da 

Odbor predloži Gradskom vijeću pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih javnim 
pozivom. 

 
 Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 22/07; u daljnjem tekstu Odluka) Gradsko vijeće Grada Rijeke je na 
sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke u 
trećem mandatu. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Rijeke održana je 30. siječnja 
2012. godine. 

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Rijeke koje je 
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada. Pod mladima se razumijevaju 
osobe s prebivalištem na području Grada Rijeke u dobi od 15 do 29 godina.  
 Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
 
 Člankom 4. Odluke utvrđeno je da Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova 
Savjeta mladih JAVNIM POZIVOM. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih 
i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor Sveučilišta i 
Veleučilišta u Rijeci te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada 
Rijeke. 
 Člankom 5. Odluke utvrđeno je da se prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih 
podnose u pisanom obliku Uredu Grada u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u 
lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Rijeke. 
 Istim člankom propisano je da prijedlog kandidata obvezno mora sadržavati sljedeće 
podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište) i 
- obrazloženje prijedloga. 

 
 Nakon proteka roka za prijavu, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja utvrđuje listu 
kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih.  
 Lista kandidata objavljuje se u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Rijeke u 
roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga. Lista kandidata utvrđuje se na 
način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga. Lista 
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kandidata sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata te datum i godinu rođenja 
kandidata. 
 
 Sukladno članku 6. Odluke, Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku 
od 30 dana od dana objave liste kandidata na način i po postupku koji je propisan Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 21. prosinca 2011. godine, donijelo je Odluku o 
izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke, u sljedećem sastavu: 

1. Igor Košir 
2. Marija Krapić 
3. Marin Filčić  
4. Hadi Aji  
5. Teo Božanić  
6. Marko Mataja-Mafrici 
7. Iva Sušić 
8. Vojko Braut  
9. Gordan Pavlin 
10. Saša Pešut 
11. Lea Šarunić 

 
 Budući da se članovi Savjeta mladih biraju na vrijeme od dvije godine, dosadašnjim 
članovima Savjeta mladih mandat ističe 21. prosinca 2013. godine, te je potrebno pokrenuti 
postupak izbora novih članova Savjeta mladih. 
 
 Slijedom navedenog, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, temeljem zaključka sa 
sjednice održane 29. listopada 2013. godine predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese 
slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom. 
2. Javni poziv će se objaviti u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada 

Rijeke. 
3. Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada 

Rijeke čini sastavni dio ovog zaključka.  
 
 

Predsjednik Odbora 
      Ivan Ivaniš, v.r. 
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 Na temelju odredbe članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 22/07) i zaključka Gradskog vijeća Grada 
Rijeke (KLASA:      URBROJ:         ) od                       2013. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke 
raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove  

Savjeta mladih Grada Rijeke 
 

I. 
 

 Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Rijeka koje se 
osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Rijeke. 
 

II. 
 

 Savjet mladih Grada Rijeke broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika. 
 U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem na području 
Grada Rijeke, u dobi od 15 do 29 godina života. 
 

III. 
 

 Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke imaju udruge 
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor Sveučilišta i 
Veleučilišta u Rijeci te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada 
Rijeke. 

IV. 
 

 Prijedlozi kandidata za članove Savjet mladih Grada Rijeke podnose se u pisanom obliku 
i obavezno sadrže sljedeće podatke: 

 naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
 podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 
 obrazloženje prijedloga. 

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren 
pečatom. 

V. 
 

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 
 dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva 

(uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku 
rodnog lista ili domovnice kandidata), 

 dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva 
(izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci). 

 
VI. 

 
 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 

VII. 
 
 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rijeke dostavljaju se na adresu: 
Grad Rijeka, Ured Grada putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom "Prijedlog 
kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke" najkasnije do 26. studenoga 2013. 
godine.  
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