
 Na temelju članka 5.,stavka 1.Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle 
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/15), članka 33.Statuta Općine Čavle 
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14,26/14),Općinsko vijeće Općine 
Čavle objavljuje 
 
 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Čavle 
 
 

I. 
 
 Pokreće se postupak izbora članova/ica Savjeta mladih Općine Čavle. 
 Savjet mladih Općine Čavle je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Čavle 
koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Čavle. 
 

II. 
 
 Savjet mladih Općine Čavle broji 5(pet) članova i njihove zamjenike, uključujući 
predsjednika i zamjenika predsjednika. 
 

III. 
 
 U Savjet mladih Općine Čavle mogu biti birane osobe s prebivalištem na području 
Općine Čavle koje su u dobi od 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života. 
 Članove Savjeta mladih Općine Čavle bira Općinsko vijeće Općine Čavle na vrijeme 
od 3 (tri) godine, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
 

IV. 
 
 Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Čavle imaju udruge 
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi 
registrirani oblici organiziranja mladih (u daljnjem tekstu:ovlašteni predlagatelji). 
 

V. 
 
 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku, u roku 
od 15 dana od dana objave ovog poziva na oglasnim pločama i na web stranici Općine Čavle. 
 Prijedlog kandidata obvezno sadrži: 

- naziv sjedište ovlaštenog predlagatelja iz točke IV.ovog poziva; 
- podatke o kandidatima (ime i prezime, datum i godina rođenja i prebivalište); 
- obrazloženje prijedloga 
- potvrdu o nekažnjavanju kandidata, ne stariju od 3 mjeseca. 

 Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. 
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VI. 

 
 Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 

- dokument iz kojeg je vidljivo da kandidat ispunjava uvjet iz točke III.ovog poziva 
(Uvjerenje  o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci, te presliku rodnog lista 
ili domovnice kandidata), 

- dokument iz kojeg je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjet iz točke IV.ovog poziva 
(izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci). 

 
VII. 

 
 Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih Općine Čavle dostavljaju se Odboru za 
izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Čavle, Čavle 206 , u roku od 15 dana od dana 
objave na web stranicama i na oglasnoj ploči Općine Čavle . 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 
 
KLASA:021-05/15-01/04 
URBROJ:2170-03-15-01-17 
       PREDSJEDNIK: 
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