
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
            Općinsko vijeće 
            Komisija  za izbor i imenovanja 
 
KLASA: 006-05/17-01/04 
URBROJ:2188/02-03-17-8 
Rokovci, 18. listopada  2017. godine 
 
  Na temelju članka 19. i 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09  i 2/13) i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ,  br. 18/14), Komisija za izbor i imenovanja na 
svojoj 1. sjednici, održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi 
 

IZVJEŠĆE 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata 

za izbor članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Andijaševci 

                     
Sukladno članku 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ VSŽ,  br. 18/14), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci  na svojoj 3. sjednici održanoj dana 
13. rujna 2017. godine pokrenulo je postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci i 
njihovih zamjenika. 
 Javni poziv za isticanje kandidature objavljen je dana  20. rujna 2017. godine na oglasnoj ploči 
Općine Andrijaševci i na internetskim stranicama Općine Andrijaševci: www. andrijasevci.hr. 
Rok podnošenja prijava bio je 05. listopada 2017. godine. 
 Mladi, u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine 
Andrijaševci, koji u trenutku podnošenja kandidature  za članstvo u Savjetu mladih Općine 
Andrijaševci imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo 
biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih. 
 Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika  predsjednika. 
 Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za 
isticanje kandidatura ističu 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 i neformalne skupine mladih sa sjedištem u Općini 
Andrijaševci. 
 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ta skupina mora sačinjavati 
najmanje 20 mladih. 
 Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta 
mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
 Kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike obvezno sadrži: 
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, 

status - učenik, student, zaposlenik, dr.) , 
- očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature, 
- obrazloženje prijedloga( podaci o kandidatu  i dosadašnje aktivnosti, interesi i dr. karakteristike 

kandidata za člana i zamjenika 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 (pet) prijedloga kandidatura za izbor člana Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika i to : 4 (četiri) kandidature ispred Mladeži hrvatske 
demokratske zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci i 1 (jedna) kandidatura ispred 
Udruge „Academus“. 

- 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: Mladež hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 
Kandidat za člana Savjeta mladih: Ivan Vendl, rođen 06. studenog 1996. godine, 
Zamjenik kandidata: Petra Dasović, rođena 25. lipnja 1995. godine. 
 
2. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci  
Kandidat za člana Savjeta mladih: Nikola Tustanovski, rođen 03. prosinca 1995. godine, 
Zamjenik kandidata: Josipa Jurković, rođena 28. srpnja 1999. godine. 
 
3. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 
Kandidat za člana Savjeta mladih: Lea Levaković, rođena 08. rujna 1997. godine, 
Zamjenik kandidata: Ante Tustanovski, rođen 24. srpnja 1997. godine. 
 
4. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 
Kandidat za člana Savjeta mladih: Martina Prša, rođena 16. listopada 1992. godine, 
Zamjenik kandidata: Marija Štefanac, rođena 16. siječnja 1990. godine. 
 
5. Predlagatelj: Udruga „Academus“ 
Kandidat za člana Savjeta mladih: Adela Dekanić, rođena 28. listopada1989. godine, 
Zamjenik kandidata: Erika Vincetić, rođena 06. svibnja 1997. 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 općinskog vijeća Općine Andrijaševci, 

vijećnicima (svima), 
2. Pismohrana Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci. 

 

http://www.andrijasevci.hr/
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