
                    

       REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
            Općina Štefanje  
            Općinsko vijeće 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
 
KLASA: 023-06/19-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-19-8 
Štefanje, 13. lipnja 2019. g.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 2. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje održane 13. lipnja 2019. g.                           
(četvrtak) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,00 sati.  
  

Nazočni članovi Povjerenstva: Ivan Šimunović, Ana Špoljar Kiđemet i Andrea Kašnik.  
 

Na sjednici su nazočni: Ivo Emić općinski načelnik, Silvestar Štefović zamjenik 
načelnika i potpredsjednik Županijske skupštine, Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štefanje i zapisničar.  

 
Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, 

konstatira da je na sjednici nazočnost svih članova Povjerenstva za izbor i imenovanje, te 
zahvaljuje na odazivu na sjednicu.  

 
Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje čita predloženi dnevni red.  

 
D N E V N I    R E D: 

 
 

1. Provjera formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih Općine Štefanje  

2. Razno 
 
 
Ad.1.  Provjera formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih Općine Štefanje 
 
 Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Šimunović navodi da je su pristigli 
sljedeći prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Štefanje:  
 
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. 

 Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Šimunović, zadužuje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Štefanje da po ovom održanom sastanku i izvješću Povjerenstva za 

izbor i imenovanje, pripremi glasačke listiće za kandidate za članove vijeća Savjeta mladih 

Općine Štefanje te da ih dostavi na sjednicu općinskog vijeća.  

Ad.2.  Razno 
   
          Načelnik Ivo Emić zahvaljuje svima na odazivu. 
  
          Sjednica zaključena u 21:03 sati.  
 
 
 
   ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK  
              Mirela Mavrin                                                                   POVJERENSTVA: 
            
         Ivan Šimunović  


