
 

 

          Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 

41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 

županije br. 4/18)  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 

i njihovih zamjenika ( u nastavku teksta: Savjet mladih) na vrijeme od tri godine. 

          Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje 

promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. 

 

                                                                     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 30 godina života. 

          Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić.  

                                                                    III. 

          Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić i njihovih 

zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljeni za 

rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, 

sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 

          Kad je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 

mladih s područja Općine Kloštar Ivanić. 

          Jedan predlagatelj može predložiti najviše 5 kandidata i njihovih zamjenika. 

  

                                                                    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 i njegovom zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, 

prebivalište), 

- izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu za člana, 

- izjavu zamjenika kandidata da prihvaća kandidaturu za zamjenika člana, 

- obrazloženje prijedloga. 

           Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. 

     

                                                                     V. 

          Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz članka III. ovog javnog poziva 

zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature za svakog pojedinog kandidata i 

njegovog zamjenika dostavljaju se osobno na urudžbeni Jedinstvenog upravnog odjela ili 

poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom 

„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić“. 

          Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun i nepravilno 

sastavljen neće se razmatrati. 



 

 

          Obrasci za prijedlog kandidata iz točke 3. mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Kloštar Ivanić ili na web stranicama Općine Kloštar Ivanić (www.klostar-

ivanic.hr) 

                                                                    VI.  

          Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i 

imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić putem Jedinstvenog odjela Općine 

Kloštar Ivanić u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranicama Općine i 

oglasnim pločama. 

 

                                                                    VII. 

           Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Komisija za izbor i imenovanje obavlja formalnu provjeru kandidata, te u roku od 15 dana od 

isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje 

popis važećih kandidatura.   

          Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se 

Općinskom vijeću, te se objavljuju na web stranici i oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                 VIII. 

          Općinsko vijeće na prvoj sjednici od dana 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 članova Savjeta mladih.  

 

KLASA: 021-05/18-01/02 

URBROJ: 238/14-01-18-1 

Kloštar Ivanić, 11.10.2018.   

  

                                               REPUBLIKA HRVATSKA 

                                              ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                             OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                   OPĆINSKO VIJEĆE     

 

 

 

                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                          Krešimir Bunjevac                                                                 
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