
                           
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA GORNJA STUBICA 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA : 021-05/14-01/01 
URBROJ:2113/05-01-14-1 
Gornja Stubica, 16. siječnja 2014. godine 
            

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica 
(Službene glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 35/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gornja Stubica, raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Gornja Stubica 
 

I. 
 Savjet mladih Općine Gornja Stubica osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog 
vijeća Općine Gornja Stubica u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život općine 
Gornja Stubica. 
 

II. 
 Savjet mladih ima 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta, a mandat je 2 godine. 

III. 
 Kandidati za članove Savjeta mladih Općine Gornja Stubica moraju ispunjavati 
sljedeće uvjete:  

 da imaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica 
 da su u životnoj dobi od 15 do 29 godina 
 da aktivno sudjeluju u radu neke od udruga mladih i udruga koje se bave mladima, 

učeničkog vijeća. 
IV. 

 Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Gornja Stubica 
imaju: 

 udruge mladih i udruge koje se bave mladima 
 učenička vijeća 
 drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine 

Gornja Stubica. 
 

V. 
 Prijedlog za svakog kandidata obavezno sadrži sljedeće podatke: 

 naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja 
 ime i prezime kandidata, datum i godina rođenja, prebivalište 
 vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature 
 obrazloženje prijedloga 
 potpis ovlaštene osobe predlagatelja. 

 Predlagatelj je dužan prijedlogu priložiti: potvrdu o prebivalištu kandidata, 
presliku rodnog lista ili domovnice, Izvadak iz Registra udruga za predlagatelja. 
 

VI. 



 Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na 
propisanom obrascu, u roku od 15 dana od dana objave poziva na Oglasnoj ploči Općine, 
na adresu: Općina Gornja Stubica - Jedinstveni upravni odjel, Trg svetog Jurja 2,  49245 
Gornja Stubica. 
 U razmatranje se uzimaju samo pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.  
 

VII. 
 Lista kandidata objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Gornja Stubica. 
 Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica, na temelju liste kandidata bira članove 
Savjeta mladih tajnim glasovanjem, na način propisan Poslovnikom o radu Općinskog 
vijeća.  
 
                                       P R E D S J E D N I C A 
                                                                                                                Općinskog vijeća                
             Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r. 
 
 
 
 
 
Poziv je objavljen na Oglasnoj ploči Općine 
Gornja Stubica dana 16. siječnja 2014. godine. 
 
 
      Pročelnica: 
                 Gordana Jakopović, v.r. 
 


