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 Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice 
(Službeni glasnik KZŽ br. 19/08) i Odluke od 17.09.2009.g. Općinsko vijeće Općine 
Krapinske Toplice  o b j a v l j u j e 
 
 
        J  A  V  N  I        P  O  Z  I  V  
   za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
                                           Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice 
 
 
 

1. Savjet mladih Općine Krapinske Toplice osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog 
vijeća Općine Krapinske Toplice s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život 
Općine Krapinske Toplice. 

2. Savjet mladih Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) broji 5 
članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Krapinske 
Toplice, u dobi od 15 do 29 godina. 
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine. 

3. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih  imaju udruge mladih i udruge 
koje se bave mladima, učenička vijeća i drugi oblici organiziranja  mladih sa sjedištem 
na području Općine Krapinske Toplice. 

4. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se na propisanom obrascu i 
sadrže sljedeće podatke: 

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

      Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštenog predlagatelja i ovjeren pečatom. 
 Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: rodni list kao dokaz o dobi kandidata, 
uvjerenje o prebivalištu kao dokaz o prebivalištu kandidata na području Općine 
Krapinske Toplice, izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća savjeta 
mladih, dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke 3. 
ovog javnog poziva ( izvadak iz odgovarajućeg registra ). 

5. Prijedlog kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća 
Općine Krapinske Toplice u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u 
Večernjem listu. 



6. Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Krapinske 
Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, s naznakom « prijedlog kandidata 
za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice». 

7. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati. 
8. Ako ovlašteni predlagatelj smatra da su mu u postupku podnošenja prijedloga 

povrijeñena prava ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Odboru za Statut i poslovnik 
Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice u roku od 48 sati od dana odbijanja 
prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor za Statut i poslovnik dužan je odlučiti u 
roku od 48 sati od dana podnošenja žalbe. Odluka Odbora za Statut i poslovnik je 
konačna. 

9. Izbor članova Savjeta mladih provesti će Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice u 
roku od 30 dana od dana objave liste kandidata. Lista kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih  objaviti će se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Krapinske Toplice. 

10.  Obrazac prijedloga liste kandidata i izjave o prihvaćanju kandidature može se podići u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. 
Krapinske Toplice. 
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