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 Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novineˮ, broj 
41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane (“Službeni 
glasnik Općine Funtanaˮ, broj 07/15) Odbor za izbor i imenovanja objavljuje 
 
 

J A V N I   P O Z I V 
 

za isticanje kandidatura  
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane  

 
 

I. 
 Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 
Funtana-Fontane.   

Savjet mladih Općine Funtana-Fontane je savjetodavno tijelo Općine Funtana-Fontane 
koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine Funtana-Fontane.  
  

II. 
 Savjet mladih Općine Funtana-Fontane ima 5 članova, uključujući predsjednika i 
zamjenika predsjednika. 
 Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s 
prebivalištem ili boravištem na području općine Funtana-Fontane koja u trenutku podnošenja 
kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  
 Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Općinskog vijeća 
Općine Funtana-Fontane.  
 Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na vrijeme od 3 
godine. 

 
III. 

 Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane i njihove zamjenike 
mogu predložiti: udruge koje rade s mladima i za mlade s područja općine Funtana-Fontane, 
učenička vijeća srednjih škola u koje polaze mladi s područja općine Funtana-Fontane, 
studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili 
strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih. 



 Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta. 

 
IV. 

 Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane i 
njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, u pisanom 
obliku i obvezno sadrže: 

• naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika 
predlagatelja,  

• podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište 
ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr.),  

• očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature te 
• obrazloženje prijedloga. 

        Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati. 
Kandidature se podnose na obrascu prijavnice koji se može podići u Jedinstvenom 

upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane ili preuzeti s općinske službene web stranice 
(www.funtana.hr). 

Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da 
kandidat ispunjava uvjete iz točke II. ovog poziva (presliku osobne iskaznice za osobe s 
prebivalištem ili uvjerenje Policijske postaje Poreč o boravištu kandidata te presliku rodnog 
lista ili domovnice).  

Predlagatelj mora dostaviti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da ispunjava uvjete iz 
točke III. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda, osim u 
slučaju kada je predlagatelj neformalna skupina mladih). 

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 10 mladih 
koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis 
i OIB, preslika osobne iskaznice za osobe s prebivalištem ili uvjerenje PP Poreč za osobe s 
boravištem. 
 

V. 
 Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane i 
njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Općina Funtana-Fontane, Odbor za izbor i 
imenovanja Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s 
naznakom: “Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 
Funtana-Fontaneˮ.  
 Rok za podnošenje kandidature je 15 dana od dana objave Javnog poziva, a počinje 
teći danom objave obavijesti o Javnom pozivu u “Glasu Istreˮ . 
 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 445-442 ili osobno na navedenoj 
adresi. 
 

VI. 
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavit će provjeru formalnih uvjeta 

prijavljenih kandidata te, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, 
sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura. 
 Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavit će se Općinskom vijeću i objaviti na 
službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane te u dnevnom tisku. 
 Popis važećih kandidatura pravi se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni 
broj, ime i prezime kandidata, naznaku predlagatelja, ime i prezime njegovog zamjenika. 
  
 



VII. 
 Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane na prvoj sjednici nakon objave Popisa 
važećih kandidatura raspravit će o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih 
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem izabrati članove i 
zamjenike članova Savjeta. 
 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavit će se na službenoj web 
stranici Općine Funtana-Fontane te u dnevnom tisku. 
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