REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Općinsko vijeće
Komisija za izbor i imenovanja

KLASA: 021-01/14-01/31
URBROJ: 2177/04-01-15-4
Jakšić, 10. lipnja 2015.
Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetu mladih (NN, broj 41/14), te članka
članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić,
broj 88/14.), Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jakšić (u nastavku
teksta: Komisija), na sjednici održanoj 10. lipnja 2015., sastavila je slijedeće
IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjete prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Jakšić
Sukladno članku 10. Stavku 1. I 2. Zakona o savjetima mladih (NN, broj:41/14.-u
nastavku teksta: Zakon) i članku 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić, broj 88/14.- u nastavku teksta: Odluka), Općinsko vijeće
Općine Jakšić (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) objavilo je Javni poziv za isticanje
kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakšić (u nastavku teksta:
Javni poziv).
Na temelju članka 10. Stavka 3. Zakona i članka 8. Odluke, Javni poziv je objavljen
14. svibnja 2015. godine na web stranici Općine Jakšić, na Oglasnoj ploči Općine Jakšić te u
lokalnom glasilu Kronici požeško-slavonskoj. Kandidature su se zaprimale u pisarnici
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić od 15. svibnja do 29.svibnja 2015.godine.
Mladi su osobe s prebivalištem ili boravišem na području Općine Jakši, koji u trenutku
podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih Općine Jakšić (u nastavku teksta: Savjet
mladih) imaju navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi
imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.
Savjet mladih ima pet (5) članova i pet (5) zamjenika članova, a biraju se na razdoblje
od tri (3) godine.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ističu udruge, koje su
sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene 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. Kada je predlagatelj
neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje dvadeset (20) mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidata bili su dužni prilikom isticanja kandidatura za
članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Prijedlog kandidatura, sukladno članku 9. Stavku 2. Odluke, mora sadržavati slijedeće
- Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine
neformalnu skupinu mladih,

-

Podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, datum, mjesec i godina
rođenja, prebivalište ili boravište – preslik osobne iskaznice ili prijave boravišta,
- Obrazloženje prijedloga – iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže,
- Potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini
mladih prijedlog potpisuje najmanje dvadeset (20) mladih te sadržava podatke o
svim predlagateljima (ime, prezime, datum i godinu rođenje, prebivalište odnosno
boravište).
Sukladno članku 10. stavku 5. i 6., Komisija je na sjednici održanoj 10.lipnja 2015.
godine, pristupila otvaranju pristiglih prijava i utvrđivanju kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih (u nastavku teksta: kandidature).
Komisija je utvrdila da su pristigle slijedeće kandidature:
l. Predlagatelj: OPĆINSKI ODBOR HRVATSKE DEMOKRATSKE
ZAJEDNICE OPĆINE JAKŠIĆ, JAKŠIĆ
1. Kandidatkinja: Anamarija Obradović, rođ.18. svibnja 1990.godine,
Radnovac 15, 34308 Jakšić
Zamjenik kandidatkinje:Tomislav Varela, rođ. 30.ožujka 1997.godine,
Eminovci, Kralja Tomislava 36
2. Kandidatkinja: Dubravka Brković, rođ.07. srpnja 1987.godine,
Tekić 10, 34308 Jakšić
Zamjenik kandidatkinje: Emanuel Penava, rođ.04. kolovoza 1992.godine,
Tekić 14, 34308 Jakšić
3. Kandidatkinja: Nikolina Nikolaš, rođ.28.rujna 1986.godine,
Tekić 93, 34308 Jakšić
Zamjenica kandidatkinje: Marinela Žutić, rođ. 03. Lipnja 1994.,
Eminovci, Vukovarska 136a, 34308 Jakšić
4. Kandidat: Mihael Soldo, rođ.12.rujna 1996.god.,
Radnvoac 54, 34308 Jakšić
Zamjenica kandidata: Ljubica Marković, rođ.02. srpnja 1995.godine,
Jakšić, Vukovarska 8, 34308 Jakšić
5. Kandidat: Leo Pažin, rođ.27. veljače 1998.godine,
Stjepana Radića 24, 34308 Jakšić
Zamjenik kandidata: Valentina Machaček, rođ.22. veljače 1997.godine,
Alojzija Stepinca 7, 34308 Jakšić

Naprijed navedene kandidature pristigle su u otvorenom roku i utvrđeno je da je
kandidirano ukupno pet (5) članova i pet (5) zamjenika članova za Savjet mladih.
Nadalje, Komisija je utvrdila da su sve kandidature za pet (5) članova i pet (5)
zamjenika članova valjane.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta objavit će se na web stranici Općine Jakšić
(www.jaksic.hr).
Popis važećih kandidatura objavit će se na web stranici Općine Jakšić
(www.jaksic.hr).
Komisija će ovo Izvješće, dostaviti Općinskom vijeću, koje će na prvoj sljedećoj
sjednici koja će biti sazvana, raspraviti isto te s Popisa važećih kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem, izabrati članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Jakšić, na mandat od tri godine.
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