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Na temelju članka 19. i 20. Poslovvnika Općin
nskog vijeća Općine And
ndrijaševci („„Službeni
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i člankaa 10. Odlukee o osnivanju
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Općine Andrrijaševci („Sllužbeni vjesnnik“ VSŽ, br.
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ovanja na
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IZVJEŠĆE
E
andidata
o provjeeri formalniih uvjeta priijavljenih ka
za
z izbor član
nova i zamjeenika članov
va
Savjeta mlaadih Općine Andijaševcci
Sukladno čllanku 6. Od
dluke o osnnivanju Savjeta mladih Općine Anddrijaševci („„Službeni
VSŽ, br. 18/14), Općin
nsko vijeće O
Općine Andrrijaševci na svojoj 12. sjjednici održaanoj dana
inca 2014. godine pokren
nulo je postuupak za izborr članova Sav
vjeta mladihh Općine And
drijaševci
ih zamjenika.
Javni poziv za isticanje kandidature objavljen jee dana 15. siječnja
s
20155. godine na oglasnoj
pćine Andrijaaševci i na in
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Andrijjaševci: www
w. andrijasev
vci.hr.
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Mladi, u sm
mislu ove Odluke su osobe s prebivalištem
p
m ili boravvištem na području
p
Andrijaševvci, koji u trenutku
t
poddnošenja kaandidature za članstvo
vo u Savjetu
u mladih
Andrijaševvci imaju od
d navršenihh petnaest do
d navršenih
h trideset goodina životta te kao
maju pravo biti
b birani zaa člana Savjjeta mladih i zamjenikaa člana Savj
vjeta mladih.
Savjet mladdih ima pet članova, ukključujući prredsjednika i zamjenika
ka predsjedn
nika.
Kandidaturee za članovee Savjeta m
mladih i njih
hove zamjen
nike temeljeem javnog poziva
p
za
e kandidatuura ističu udruge
u
kojee su suklad
dno statutu ciljno i prrema djelattnostima
eljene za raad s mladim
ma i za mllade, učeniččka vijeća, studentski zborovi, pomladci
p
kih stranakaa, sindikalniih ili strukoovnih organizacija i neformalne
n
skupine mladih
m
sa
m u Općini Andrijašev
vci.
Kada je predlagatelj
p
na mladih, ta skupin
na mora
kandidaturre neformaalna skupin
vati najmanjje 20 mladih
h.
Ovlašteni predlagatelji
p
i kandidaturra dužni su prilikom issticanja kanndidatura za članove
mladih predložiti i zam
mjenika za ssvakog kand
didata za člana Savjetaa mladih.
Kandidatura za članove Savjeta m
mladih i njih
hove zamjen
nike obveznno sadrži:
i sjedište ovvlaštenog prredlagateljaa,
ke o kandiddatu i zamjjeniku (imee i prezime,, datum i godina
g
rođeenja, prebiv
valište ili
boravište, sttatus - učen
nik, student,, zaposlenik
k, dr.) ,
vanje kandiddata i zamjenika o prihvvaćanju kan
ndidature,
oženje prijedloga( podaaci o kandidaatu i dosad
dašnje aktivn
nosti, interessi i dr. karakteristike
kandidata zaa člana i zamjjenika člana)).

Komisija za izbor i imenovanja nakon što je zaprimila prijedloge kandidatura za izbor članova
Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika obavila je provjeru navedenih uvjeta
prijavljenih kandidata, te se očituje da je:
- u previđenom roku pristiglo 5 prijedloga kandidatura za izbor člana Savjeta mladih Općine
Andrijaševci i njihovih zamjenika i to : 3 (tri) kandidature ispred Udruge „Academus“ i 2
(dvije) kandidature ispred Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor RokovciAndrijaševci.
- navedeni prijedlozi kandidatura su valjani i pravovremeni.
Po utvrđenom, Komisija je izradila prijedlog liste kandidata za članove Savjeta mladih Općine
Andrijaševci i upućuje ga Općinskom vijeću Općine Andrijaševci na daljnje postupanje.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih na način i po postupku propisanim Statutom
Općine Andrijaševci, Poslovnikom Općinskog vijeća, Zakonom o Savjetima mladih i Odlukom o
osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci.
U skladu s navedenim, Komisija za izbor i imenovanja utvrđuje popis važećih kandidatura koji
obuhvaća sljedeće kandidate:
1. Predlagatelj: Udruga „Academus“, Rokovci,
Kandidat za člana Savjeta mladih: Matea Šebalj, rođena 07. rujna 1989. godine,
Zamjenik kandidata: Ivona Šebalj, rođena 22. listopada 1990. godine.
2. Predlagatelj: Udruga „Academus“, Rokovci,
Kandidat za člana Savjeta mladih: Josip Turi, rođen 05. travnja 1989. godine,
Zamjenik kandidata: Anita Majer, rođena 04. studeni 1991. godine.
3. Predlagatelj: Udruga „Academus“, Rokovci,
Kandidat za člana Savjeta mladih: Nikola Komljenović, rođen 08. ožujka 1992. godine,
Zamjenik kandidata: Borna Dasović, rođen 20. kolovoza 1992. godine.
4. Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor RokovciAndrijaševci, Rokovci-Andrijaševci,
Kandidat za člana Savjeta mladih: Josip Rac, rođen 07. veljače 1992. godine,
Zamjenik kandidata: Kristijan Bičanić, rođen 04. srpnja 1996. godine.
5. Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor RokovciAndrijaševci, Rokovci-Andrijaševci,
Kandidat za člana Savjeta mladih: Nikola Crnković, rođen 03. studeni 1990. godine,
Zamjenik kandidata: Josipa Dekanić, rođena 11. travnja 1992. godine.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Andijaševci dostavlja se Općinskom vijeću Općine Andrijaševci i
objavljuje na web stranici Općine Andrijaševci: www.andrijasevci.hr i na oglasnoj ploči
Općine Andrijaševci.
PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA IZBOR I IMENOVANJA
Ljiljana Vendl

DOSTAVITI:
1. Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, Predsjedniku vijeća i članovima (svima),
2. Pismohrana Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci.

