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PREDMET: izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca 
 
 
 Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Službeni 
glasnik Grada Čakovca 2/14), izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika pokreće 
Gradsko vijeće Grada Čakovca javnim pozivom sukladno odredbama ove Odluke. Javni 
poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranicama Grada Čakovca te u 
sredstvima javnog priopćavanja najmanje tri (3) mjeseca prije isteka mandata članova 
Savjeta mladih. Javni poziv objavljen je 28. rujna 2015. na web stranici Grada Čakovca i na 
lokalnoj televiziji.  

Javni poziv sadržavao je opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove 
za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.  

Kandidature za članove predlagale su udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, 
studentski zborovi, pomladci političkih stranaka. 

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na 
području Grada Čakovca, u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) 
godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za 
članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
Prijedlozi su se podnosili u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva.  

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca obavio je provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i zamjenika kandidata te je na svojoj 8. sjednici 
održanoj 15. listopada 2015. sastavio Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrdio popis 
važećih kandidatura. 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca te je isto objavljeno na web stranicama Grada Čakovca i 
sredstvima javnog priopćavanja. 

Gradsko vijeće Grada Čakovca na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 
kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike 
članove Savjeta mladih.  

Glasovanje će se izvršiti na sjednici Gradskog vijeća i to većinom glasova nazočnih 
vijećnika. Vijećnici biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na ovjerenim glasačkim 
listićima koje priprema pročelnik Upravnog odjela za upravu. Glasuje se zaokruživanjem 
rednog broja ispred imena i prezimena kandidata, a najviše 9. Kandidati se na listiću navode 
abecednim redom.  

Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. – 9. na rang listi 
dobivenih glasova. U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Gradskog vijeća 
pomažu dva vijećnika, prema odredbama Poslovnika Grada Čakovca.  



U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim 
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta 
mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj 
glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web 
stranicama i u sredstvima javnog priopćavanja.  

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata 
izbora. 

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Gradskog vijeća. Savjet 
mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih. 
 

GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, v.r. 
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