
 

       
GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za izbor i imenovanje 

KLASA: 006-05/17-01/15 

URBROJ: 2186/01-10/6-17-13 

 Varaždin, 31. listopada 2017.  

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i 

članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada 

Varaždina" broj 6/14), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina sastavio je 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor  

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina 

 

I. 

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Varaždina koje je osnovano u cilju aktivnog 

uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu. 

Savjet mladih ima 9 članova. 

Članovi Savjeta mladih i njegovi zamjenici biraju se na razdoblje od 3 godine. 

 

 

II. 

 

Gradsko vijeće Grada Varaždina pokrenulo je postupak izbora članova Savjet mladih i 

njegovih zamjenika Javnim pozivom za isticanje kandidatura (KLASA: 006-05/17-01/15, 

URBROJ: 2186/01-10/6-17-1 od 2. listopada 2017. godine) kojeg je u ime Gradskog vijeća objavio 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina. 

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

Grada Varaždina objavljen je u „Regionalnom tjedniku“ i na mrežnim stranicama Grada Varaždina 

3. listopada 2017. godine. Rok za podnošenje kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog 

poziva, dakle do 18. listopada 2017. godine. 

U roku je pristiglo 10 pisanih i obrazloženih kandidatura. 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina obavio je provjeru formalnih 

uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina 

i utvrdio da kandidature ispunjavaju formalne uvjete, osim kandidature Vijeća učenika Medicinske 

škole Varaždin. 

Kandidatura Vijeća učenika Medicinske škole Varaždin ne zadovoljava formalne uvjete, iz 

razloga što u prijedlogu kandidature nije predložen kandidat za zamjenika člana Savjeta mladih 

Grada Varaždina i predložena kandidatkinja od strane Vijeća učenika Medicinske škole Varaždin za 

člana Savjeta mladih nema prebivalište niti boravište na području Grada Varaždina, a što 

predstavlja formalni uvjet za izbor u Savjet mladih Grada Varaždina. 
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Na temelju navedenog, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina 

utvrdio je Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Varaždina (KLASA: 006-05/17-01/15, URBROJ: 2186/01-10/6-17-14), koji je prilog ovog Izvješća 

te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću Grada Varaždina i objavljuje na mrežnim stranicama 

Grada Varaždina i u sredstvima javnog priopćavanja. 

  

Formalne uvjete ispunjava 9 kandidatura, kako slijedi: 

 
1.  kandidat za člana: AMIR CHAMAE (prebivalište: Varaždin, rođen 28.11.1990.) 

predlagatelj: UDRUGA BUREK  

kandidat za zamjenika člana: ROMAN PETAK (prebivalište: Varaždin, rođen 25.02.1993.) 

 
2.  kandidat za člana: TIM HRVAĆANIN (prebivalište: Varaždin, rođen 20.03.1993.) 

predlagatelj: UDRUGA "VARAŽDINSKI FOLKLORNI ANSAMBL" 

kandidat za zamjenika člana: IGOR KOŠMERL (prebivalište: Varaždin, rođen 18.08.1997.) 

 
3.  kandidat za člana: MIROSLAV KOMES (prebivalište: Varaždin, rođen 09.07.1989.) 

predlagatelj: UDRUGA ODRED IZVIĐAČA "SIRIUS" 

kandidatkinja za zamjenicu člana: SABINA POSAVEC (prebivalište: Varaždin, rođena 28.04.1999.) 

 
4.  kandidatkinja za članicu:  SANJA LABAŠ (prebivalište: Varaždin, rođena 26.10.1988.) 

predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA HDZ-A GRADA VARAŽDINA  

kandidatkinja za zamjenicu članice: NATALIJA PUTAREK (prebivalište: Varaždin, rođena 21.05.1991.) 

 
5.  kandidat za člana: LOVRO LUKAVEČKI (prebivalište: Varaždin, rođen 03.11.1997.) 

predlagatelj: GRADSKA ORGANIZACIJA FORUMA MLADIH SDP VARAŽDIN 

kandidatkinja za zamjenicu člana: MATEJA MEDLOBI (prebivalište: Varaždin, rođena 28.12.1991.) 

 
6.  kandidat za člana: BOGDAN OKREŠA ĐURIĆ (prebivalište: Varaždin, rođen 02.02.1989.) 

predlagatelj: STUDENTSKI ZBOR FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
kandidat za zamjenika člana: ANDRIJA KRMPOTIĆ (boravište: Varaždin, rođen 20.06.1997.) 

 
7.  kandidatkinja za članicu: KAJA PAVLINIĆ (prebivalište: Varaždin, rođena 30.03.1996.) 

predlagatelj: UDRUGA "VARAŽDINSKI BICIKLISTI" 

kandidatkinja za zamjenicu članice: NATALIJA JURČIĆ (boravište: Varaždin, rođena 02.11.1995.) 

 
8.  kandidat za člana: MARIO SINČIĆ (prebivalište: Varaždin, rođen 30.08.1988.) 

predlagatelj: NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

kandidat za zamjenika člana:  SAŠA VRČEK (prebivalište: Varaždin, rođen 23.02.1989.) 

 
9.  kandidat za člana: SVEN VUKELIĆ (boravište: Varaždin, rođen 21.04.1993.) 

predlagatelj: UDRUGA MLADIH VARAŽDINSKI UNDERGROUND KLUB 

kandidat za zamjenika člana: IGOR BUĆ (prebivalište: Varaždin, rođen 10.08.1990.) 
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III. 

 

Na ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždin ovlašteni predlagatelji imaju pravo prigovora 

Odboru za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina. 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 ZA IZBOR I IMENOVANJE 

 

Stjepan Cepanec, v.r. 

 

 

 


