
                                                                                                                 

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 23/07),članka 
4. st. 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 
županije br. 30/08) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 
br. 24/13)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje 
 
                                                           J A V N I    P O Z I V  
       za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić  
 
                                                                  I. 
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić ( u 
nastavku teksta: Savjet mladih). 
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje se osniva u 
cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Kloštar Ivanić. 
 
                                                                   II.  
Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić broji 5 članova, uključivo predsjednika i zamjenika.                                               
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, u 
dobi od 15 do 29 godina života. 
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine. 
 
                                                                   III. 
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić imaju udruge 
mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi oblici organiziranja mladih sa 
sjedištem na području Općine Kloštar Ivanić. 
  
                                                                    IV. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno 
sadrže slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 
- obrazloženje prijedloga. 

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. 
Uz prijedlog, predlagatelj je dužan predložiti: 

- dokumentaciju iz je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz ovog poziva (preslika 
osobne iskaznice), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz ovog poziva (da 
udruga djeluje na području Općine Kloštar Ivanić, ovjereno pečatom). 

 
                                                                     V. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 
                                                                    VI. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić dostavlja se na adresu: 
Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, s naznakom  „Prijedlog kandidata za izbor članova vijeća 
Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić“, najkasnije do 23.04.2014. godine. 
 
KLASA: 021-05/14-01-01 
URBROJ: 238/14-01/01-14-01 
Kloštar Ivanić, 03.04.2014.    
                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                          Krešimir Bunjevac                                                                


