
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 
       Sukladno Zakonu o Savjetima mladih (NN, br. 41/14) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.11 /2015) Općinsko vijeće 
Općine Sveti Martin na Muri raspisuje 
 

J A V N I    P O Z I V 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri 
 

I. 
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta 
Savjet mladih). 
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju 
aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveti Martin na Muri. 
 

II. 
Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu 
biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u Savjetima mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina 
života. 
Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine. 
 

III. 

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge koje 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 i 
neformalne skupine mladih. 

IV. 

       Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika u pisanom obliku podnosi se Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva 
na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Martin na Muri. 
 

V. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže slijedeće 
podatke: 

- Ime/naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište), 
- izjava kandidata o prihvaćanju kandidature, 
- obrazloženje prijedloga. 

Predlagatelj mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. Prijedlog se podnosi na propisanom 
obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama općine www.svetimartin.hr ili se može podići u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri. 

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta 
mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
 
Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti: 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva, 
(uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci, te presliku 
rodnog lista ili domovnice kandidata), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva ( 
izvadak iz odgovarajućeg registra. 

http://www.svetimartin.hr/


V. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 

VI. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se šalju ili dostavljaju u zatvorenoj omotnici 
na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Jedinstveni upravni odjel, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti 
Martin na Muri, s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjetu mladih“. 
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