Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici održanoj
8. prosinca 2020. godine obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavio
Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura.
IZVJEŠĆE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Temeljem odredbe članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj:1/10, 16/14, u daljnjem tekstu:
Odluka) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je na 25. sjednici održanoj 4. studenoga
2020. godine donijelo Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka radi isteka trogodišnjeg mandata članovima tekućeg
saziva Savjeta mladih.
Savjet mladih Općine Župa dubrovačka je savjetodavno tijelo Općine Župa dubrovačka koje
je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj
razini. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine
Župa dubrovačka, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju
od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i
zamjenika člana Savjeta mladih.
Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka imaju
pravo kandidirati, udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi,
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
neformalne skupine mladih (najmanje 20 mladih).
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih
predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Župa dubrovačka objavljen je na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka, na web stranici
Općine Župa dubrovačka, te putem Radio Dubrovnika 5. studenoga 2020. godine, a
kandidature je trebalo dostaviti najkasnije do 19. studenoga 2020. godine.
Temeljem objavljenog javnog poziva u roku je dostavljeno ukupno 6 prijedloga kandidatura
za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka.
Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici održanoj
8. prosinca 2020. godine obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavio
Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura.
Uvidom u zaprimljene kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanja utvrdio je sljedeće:

I. Od 6 prijedloga kandidatura zaprimljenih u roku pravovaljan je 1 prijedlog
kandidature i to:
1. PREDLAGATELJ: Župska stranka - Župka
Tina Grbić-članica, rođena 29.08.1997.
Roberto Sentić – zamjenik članice, rođen 29.03.1991.
II. Pet prijedloga kandidatura za člana i dva prijedloga kandidature za zamjenika člana
nisu u skladu s uvjetima javnog poziva i odredbama Odluke i to:
1. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica - OO Župa dubrovačka
Predloženo je 5 kandidata i to: Antonija Lučić, Stjepan Lonza, Renata Ivanković,
Antonio Raić i Ivan Sambrailo, te 2 kandidata za zamjenika/cu člana/icu i to: Marija
Begović i Nino Butrica, bez da je navedeno koga bi predloženi zamjenik/ica trebalo
zamjenjivati. Uz Obrazac za isticanje kandidature predlagatelj nije dostavio traženu
dokumentaciju. Dakle niti jedna prijava Hrvatske demokratske zajednice nije valjana.
Sukladno odredbi članka 6. stavka 5. Odluke, Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i
Popis važećih kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Općinskom vijeću
Općine Župa dubrovačka.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura bit će objavljeni na
oglasnoj ploči i web stranici Općine Župa dubrovačka.
Temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, a zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava
(kandidatura) predlaže se Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka ponavljanje
Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
Općine Župa dubrovačka.
Predsjednik
Željko Miloslavić, v.r.
POPIS VAŽEĆE KANDIDATURE ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA
MLADIH OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
1. PREDLAGATELJ: Župska stranka - Župka
Tina Grbić-članica, rođena 29.08.1997.
Roberto Sentić – zamjenik članice, rođen 29.03.1991.

