
Na temelju članka 9. stavka 2 i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih 

(«Narodne novine», broj 41/14.), članka 21 Statuta ("Službeni glasnik“ Grada Krapine 

4/09.,3/13 i 1/18) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni 

glasnik“ Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 7. sjednici održanoj 9.5.2018. 

godine, objavljuje  

JAVNI POZIV  

 

            za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine 

 

I. 

Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine. 

Savjet mladih Grada Krapine savjetodavno je tijelo Grada Krapine koje se osniva u cilju 

aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih kao i druga 

pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Krapine. 

II. 

Savjet mladih Grada Krapine broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika. 

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i 

članovi. 

U Savjet mladih Grada Krapine mogu biti birane osobe s prebivalištem na području 

Grada Krapine, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od 

navršenih 15 do navršenih 30 godina. 

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od 3 godine. 

III. 

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno 

statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, 

studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 

Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 30 mladih).  

IV. 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima 

i obavezno sadrže sljedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

- podaci o kandidatu  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 

- podaci o zamjeniku kandidata  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili 

boravište), 

- obrazloženje prijedloga. 

 

Predlagatelj je dužan prilikom isticanja kandidata za člana savjeta mladih predložiti i 

njegovog zamjenika. 

 

Jedan predlagatelj može predložiti najviše 3 kandidata. 

 

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

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 



- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz stavka 1. alineje 2. 

i 3. ove točke (uvjerenje PU o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku 

osobne iskaznice kandidata), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga 

Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest 

mjeseci). 

V. 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

VI. 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature 

svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata “dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 25.5.2018. 

godine. 

VII. 

 

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršit će provjeru formalnih uvjeta 

prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti 

izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura. 

Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na službenim 

stranicama Grada Krapine i  na oglasnoj ploči. 

VIII. 

Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 

kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih. 

IX. 

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu 

za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.  

                                                              X. 

Javni poziv objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine dana 10. 5. 

2018. godine. 

 

 

                                                                                             Predsjednik gradskog vijeća 

                                                                                                                    Ivica  Hršak 
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