
        
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 007-04/16-01/02 
URBROJ: 2211/03-16-05 
Trgovišće, 23. svibanj 2016. 
 

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 
41/14), članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Hrašćina KLASA: 007-04/16-
01/02, URBROJ: 2211/03-16-04 od 23. svibnja 2016. i članka 21. Statuta Općine Hrašćina 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/09), Općinsko vijeće na svojoj 18. 
sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2016. godine, donosi 
 

ODLUK U  
o osnivanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura za Savjet mladih 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura za 
Savjet mladih Općine Hrašćina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo je radno tijelo Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
U Povjerenstvo se imenuju: 

- za predsjednika: Željko Žunec 
- za članove: Mirica Drnetić i Darko Jertec 
 

Članak 4. 
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo obavlja: 

- provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, 
- provjerava valjanost kandidatura i  
- izrađuje listu valjanih kandidatura. 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, Općinskom vijeću 

Općine Hrašćina sastavlja Izvješće o provjeri valjanosti kandidatura te utvrđuje popis važećih 
kandidatura.  
 

Članak 6. 
Izvješće i popis važećih kandidatura iz članka 5. objavljuju se na službenoj stranici 

općine: www.opcina-hrascina.hr. 
 

Članak 7. 
Općinsko vijeće Općine Hrašćina na prvoj sjednici nakon objave Izvješća i važećih 

kandidatura iz prethodnog članka raspravlja o Izvješću i popisu važećih kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih te tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Općine Hrašćina 



 
Članak 8. 

Povjerenstvo ima predsjednika/icu i dva člana/ica koje na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje imenuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 9. 
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koje 

ih je imenovalo. 
Općinsko vijeće može razriješiti člana/icu  Povjerenstva i prije isteka mandata: 

- ako neopravdano izostaje sa sjednica Povjerenstva, 
- na osobni zahtjev, 
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Hrašćina, 
- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce Povjerenstva. 

U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član/ica 
Povjerenstva, a njegov/njen  mandat traje do isteka mandata Povjerenstva sukladno  stavku 1. 
ovog članka. 

 
Članka 10. 

Predsjednik/ica i članovi/ce Povjerenstva nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad. 
 

Članak 11. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Hrašćina. 
 

Članak 12. 
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije. 
 

    Predsjednica 
Općinskog vijeća 
 Ljubica Mikulčić 

 


