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             Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 7. studenoga 2013. godine razmatralo je Prijedlog 
zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke javnim pozivom te 
je bez rasprave donijelo sljedeći 
 
 

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.  
 
 
 

 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. V.d. Pročelnika Ureda Grada Vereni Lelas-Turak, ovdje 
2. Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja  

Gradskog vijeća Grada Rijeke, ovdje 
 



 
 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: 021-05/13-01/161, URBROJ: 2170-01-16-00-13-4) od 7. studenoga 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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