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 Temeljem članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 
broj 41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štefanje („Službeni 
vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/14), Povjerenstvo za izbor i imenovanja na 2. 
sjednici održanoj 13. lipnja 2019. godine, donosi  
 

I Z V J E Š Ć E 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Općine Štefanje 
 
 
 Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o objavi javnog poziva za 
pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Štefanje na sjednici 
održanoj 09. svibnja 2019. godine.  
 Javni poziv za imenovanje članova Savjeta mladih objavljen je na oglasnoj 
ploči, internet stranici Općine Štefanje i posredstvom medija dana 20. svibnja 2019. 
godine (dokaz objave na Internet stranici i izvješće o emitiranju obavijesti – 
dokaznica, nalaze se u privitku ovog izvješća).  
 Rok za podnošenje kandidatura bio 15 dana od dana objave javnog poziva na 
Internet stranici i oglasnoj ploči, odnosno do 04. lipnja 2019. godine.  
 Javnim pozivom pokrenut je postupak izbora 7 članova i 7 zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Štefanje koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u 
Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili 
boravištem na području Općine Štefanje i to na vrijeme od 3 godine. 
 Na javni poziv pristigli su sljedeći prijedlozi kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih:  
 
 Glazbeno društvo „Zvon“ Štefanje predložilo je sljedeće kandidate:  
 

1. Martina Bužak, Staro Štefanje 48, rođena: 25.07.2002. god., za člana,  
Lucija Štefović, Staro Štefanje 116, rođena: 13.12.2002.god., za 
zamjenika člana 

2. Leo Valentić, Staro Štefanje 127, rođen: 27.09.1999. god., za člana, 
Veronika Pečar, Štefanje 206, rođena: 11.04.2000.god., za zamjenika 
člana.  

 
 Vatrogasna zajednica Općine Štefanje predložila je sljedeće kandidate:  
 

1. Matej Forjan, Laminac 2, rođen: 25.09.2000. god., za člana 
Vedran Bertek, Štefanje 15, rođen: 25.10.2001. god., za zamjenika člana 

2. Luka Lukenda, Narta 217, rođen: 23.03.2003. god., za člana 
Antonio Vranić, Narta 237a, rođen: 12.11.2002. godine.  

 
 Općinski odbor Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Općine 
Štefanje predložio je sljedeće kandidate:  



1. Magdalena Štefović, Staro Štefanje 116, rođena: 06.02.2001. god., za 
člana, 
Ivan Ježić, Laminac 189, rođen: 20.08.2003.god., za zamjenika člana 

2. Hrvoje Franjević, Donja Šušnjara 73, rođen: 22.02.2001.god., za člana 
Ivan Janković, Daskatica 56, rođen: 22.12.2000.god., za zamjenika člana  

3. Lovro Grandverger, Štefanje 22a, rođen: 26.01.2001. god., za člana,  
Tamara Ježić, Laminac 189, rođena: 08.12.2000. god., za zamjenika 
člana 

 
 Nakon pregleda 7 pravovaljanih kandidatura Povjerenstvo za izbor i 
imenovanja utvrdio je:  

- da je na javni poziv u zakonskom roku od ovlaštenih predlagatelja pristiglo  
7 prijedloga kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 
Općine Štefanje,  

- da su sve kandidature pravilno i potpuno sastavljene, odnosno temeljem 
članka 5. Odluke o osnivanju savjeta mladih sadrže naziv i sjedište 
ovlaštenog predlagatelja, podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, 
datum i godinu rođenja, prebivalište) te obrazloženje prijedloga,  

- svi predloženi kandidati imaju prebivalište na području Općine Štefanje i 
ispunjavaju propisani starosni uvjet od navršenih 15 do 30 godina života u 
trenutku podnošenja kandidature. 

 
Člankom 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štefanje propisano je 
da Povjerenstvo za izbor i imenovanje nakon provjere formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata utvrđuje popis važećih kandidatura za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Štefanje.  
 
Slijedom navedenog, Povjerenstvo za izbor i imenovanja utvrđuje popis 
važećih kandidatura koji je sastavni dio ovog izvješća.  
 
Ovo izvješće upućuje se Općinskom vijeću Općine Štefanje i objavit će se 
oglasnoj ploči i Internet stranicama Općine Štefanje.  
 
 
 
 
     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
                                                                ZA IZBOR I IMENOVANJA:  
                                                                       Ivan Šimunović  

 
 
 

 
  
  
 
    
 
 
 
 
 


