
                   

REPUBLIK
VARSKO-SR

OPĆINA AN
Komisija  za 

: 021-05/15-
OJ: 2188/02-0
i, 12. veljače 

Na temelju 
 Vukovarsko

Općine Andr
. sjednici, od

       

Sukladno čl
 VSŽ,  br. 1
inca 2014. g
ih zamjenika
Javni poziv 
pćine Andrija
dnošenja prija
Mladi, u sm
Andrijašev
Andrijašev

maju pravo b
Savjet mlad
Kandidature
e kandidatu
eljene za ra

kih stranaka
m u Općini 
Kada je p
vati najmanj
Ovlašteni p
mladih pre
Kandidatur
i sjedište ov
ke o kandid
boravište, st

vanje kandid
oženje prije
kandidata za

                    

KA HRVATS
RIJEMSKA

NDRIJAŠEV
izbor i imen

-02/01 
03-15-1 
 2015. godin

članka 19. 
o-srijemske ž
rijaševci („Sl
držanoj dana 

o provje
z

lanku 6. Od
8/14), Općin
odine pokren
. 
za isticanje 
aševci i na in
ava bio je 30
mislu ove 

vci, koji u t
vci imaju od
biti birani za
dih ima pet 
e za članove
ura ističu u
ad s mladim
a, sindikalni

Andrijašev
predlagatelj 
je 20 mladih

predlagatelji
dložiti i zam
a za članov
vlaštenog pr
datu i zamj
tatus - učen

data i zamje
dloga( poda

a člana i zamj

                    

SKA 
A ŽUPANIJ

CI 
novanja 

ne                  

i 20. Poslov
županije, bro
lužbeni vjesn
12. veljače 2

eri formalni
za izbor član
Savjeta mla

dluke o osn
nsko vijeće O
nulo je postu

kandidature 
nternetskim s
0. siječnja 20
Odluke su

trenutku pod
d navršenih
a člana Savj
članova, uk
e Savjeta m
udruge koje
ma i za ml
ih ili struko

vci. 
kandidatur

h. 
i kandidatur
mjenika za s
e Savjeta m
redlagatelja
jeniku (ime

nik, student,
nika o prihv

aci o kandida
jenika člana)

                    

JA 

                   

vnika Općin
oj 12/09  i 2
nik“ VSŽ,  b
2015. godine

IZVJEŠĆE
ih uvjeta pri
nova i zamje
adih Općine 

nivanju Savj
Općine Andr
upak za izbor

objavljen je
stranicama O
015. godine.

osobe s p
dnošenja ka

h petnaest d
jeta mladih 

ključujući pr
mladih i njih
e su suklad
lade, učenič
ovnih orga

re neforma

ra dužni su 
svakog kand

mladih i njih
a, 
e i prezime,
, zaposlenik
vaćanju kan
atu  i dosad
). 

                    

                    

nskog vijeća 
2/13) i članka
br. 18/14), K
e donosi 

E 
ijavljenih ka
enika članov

Andijaševc

eta mladih 
rijaševci  na 
r članova Sav

e dana  15. s
Općine Andrij

prebivalištem
andidature 

do navršenih
i zamjenika

redsjednika
hove zamjen
dno statutu 
čka vijeća, 
nizacija i n

alna skupin

prilikom is
didata za čl

hove zamjen

, datum i g
k, dr.) , 
ndidature, 
dašnje aktivn

                  

                   

Općine And
a 10. Odluke

Komisija za iz

andidata 
va 
ci 

Općine And
svojoj 12. sj
vjeta mladih

siječnja 2015
jaševci: www

m ili borav
za članstvo

h trideset go
a člana Savj
i zamjenika

nike temelje
ciljno i pr
studentski 

neformalne 

na mladih, 

sticanja kan
ana Savjeta

nike obvezn

godina rođe

nosti, interes

                    

                    

ndrijaševci („
e o osnivanju
izbor i imeno

drijaševci („
jednici održa

h Općine And

5. godine na 
w. andrijasev

vištem na p
vo u Savjetu
odina život

vjeta mladih
ka  predsjedn
em javnog p
rema djelat
zborovi, p
skupine m

 ta skupin

ndidatura za
a mladih. 
no sadrži: 

enja, prebiv

si i dr. kara

                   

                   

„Službeni 
u Savjeta 
ovanja na 

„Službeni 
anoj dana 
drijaševci 

oglasnoj 
vci.hr. 

području 
u mladih 
ta te kao 
. 
nika. 

poziva za 
tnostima 

pomladci 
mladih sa 

na mora 

 članove 

valište ili 

kteristike 

                    

                   

 

 



 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 Rokovci-
Andrijaševci. 

- 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 Rokovci-
Andrijaševci, 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 Rokovci-
Andrijaševci, 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. 


