KLASA: 021-05/17-01/___
URBROJ: 238/11-01/1-17-____

PRIJEDLOG, TOČKA 13.

Jakovlje, ____. prosinca 2017.
Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje (KLASA:021-05/1701/30, URBROJ:238/11-01/1-17-1 od 13. studenoga 2017. godine) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na
____. sjednici održanoj dana ____. prosinca 2017. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Jakovlje
I.
Savjet mladih Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno
tijelo Općinskog vijeća Općine Jakovlje u cilju aktivnog uključivanje mladih u javni život Općine Jakovlje.
II.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
III.
Savjet mladih ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih, a mandat im je 3 (tri) godine.
IV.
Kandidati za članove Savjeta mladih moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište ili boravište na području Općine Jakovlje,
- da su u životnoj dobi od 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina.
V.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno 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,
- neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 (dvadeset) mladih s
prebivalištem/boravištem na području Općine Jakovlje
(dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).
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VI.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti
i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
VII.
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana
Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 20 (dvadeset) potpisa, a kandidaturu
potpisuju prva tri po redu potpisnika.
VIII.
Prijedlog za svakog kandidata obavezno sadrži slijedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište/boravište,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature,
- obrazloženje prijedloga,
- potpis ovlaštene osobe predlagatelja.
IX.
Predlagatelj je dužan prijedlogu priložiti:
- životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
- presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 (trideset)
dana,
- potvrdu o nekažnjavanju.
X.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na propisanim
obrascima u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Općine Jakovlje
na adresu: Općina Jakovlje, Odbor za izbor i imenovanje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, s
obveznom naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova općinskog Savjeta mladih“.
U razmatranje se uzimaju samo pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.
XI.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i
imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 (petnaest) dana od
isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih
kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i opis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine Jakovlje i dostavlja se Općinskom vijeću.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja će o
provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike
članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
JAKOVLJE
Marijan Capek
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