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Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Hrašćina (,,Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije,, br.13/16) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina (,,Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/09.,5/12.,11/13.,10/18.) Općinsko vijeće
Općine Hrašćina dana 02.08.2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata

za članove Savjeta mladih Općine Hrašćinai njihovih zamjenika

1. Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Hrašćina i njihovih
zamjenika.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Hrašćina koje se osniva s ciljem aktivnog
sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za
mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u
općini Hrašćina.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muškii ženski spol.

2. Savjet mladih Općine Hrašćinabroji 5 članova,koji se biraju na vrijeme od 3 godine.
U Savjet mladih Općine Hrašćina mogubiti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na
području općine Hrašćina, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu
mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

3. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Hrašćina i njihovih
zamjenika imaju udruge koje su sukladnostatutu ciljano 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.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od
najmanje 10 mladih.

+4. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Hrašćina i njihovih zamjenika
podnose se pismeno (na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti na
web stranici Općine Hrašćinaili u prostorijama Općine), sa slijedećim podacima:
- nazivi sjedište ovlaštenog predlagatelja
- ime i prezime, datum i godinu rođenja, OIB, te adresu prebivališta ili boravišta kandidata
- obrazloženje kandidature



Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pačetom.
Kadaje predlagatelj kandidate neformalna skupina mladih kandidatura mora, osim podataka o
kandidatu, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu
rođenja, OIB, te adresu prebivališta ili boravišta).

5. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog poziva
(uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci ili
preslika osobne iskaznice).
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunja uvjete iz točke 3. ovog poziva
(izvadak iz odgovarajućeg registra udruga,ne starije od šest mjeseci).
- potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature

6. Nepravovremeni i nepotpuniprijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

7. Prijedlozi kandidata i njihovih zamjenika za Savjet mladih Općine Hrašćina s
obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u prostorijama -

Općine ili putem pošte, u roku 15 dana od dana objave, na adresu:
OPĆINSKOVIJEĆE Općine Hrašćina
Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura
Trgovišće 23C
49283 Hrašćina Trgovišće
Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Hrašćina“
NE OTVARAJ


