Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne
novine“ broj 41/14), članka 32. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik
Općine Štefanje”, broj 03/13 i 05/13), i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Štefanje, Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici
održanoj 05. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora
Članova Savjeta mladih Općine Štefanje
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi odluku o objavi javnog poziva za pokretanje
postupka izbora 7 članova Savjeta mladih Općine Štefanje na vrijeme od tri
godine.
Članak 2.
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem
javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu
ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade.
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti
osobe koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do
navršenih 30 godina života.
Članak 3.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike
podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanja, u roku od 15
dana od dana objave javnog poziva na web stranici i oglasnoj ploči Općine
Štefanje, a sadrže podatke propisane člankom 5. Odluke osnivanju Savjeta
mladih.
Članak 4.
Općinsko vijeće dužno je tajnim glasovanjem izabrati članove i
zamjenike Savjeta mladih na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih.
Članak 5.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog
vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih,
koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Općine Štefanje».
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