
Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici 

održanoj 15. siječnja 2021. godine obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata, sastavio Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura. 

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 26. sjednici održanoj 18. prosinca  
2020. godine donijelo Zaključak o pokretanju ponovljenog 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 21. prosinca 2020. godine, a 

kandidature je trebalo dostaviti najkasnije do 5. siječnja 2021. godine. 

Temeljem objavljenog javnog poziva u roku je dostavljeno ukupno 5 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                  

15. siječnja 2021. 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 5 prijedloga kandidatura zaprimljenih u roku pravovaljano je 5 prijedloga 

kandidature i to: 



1. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Ivan Sambrailo-član, rođen 01.04.1997. 

Nino Butrica – zamjenik člana, rođen 16.10.1996. 

2. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Stjepan Lonza-član, rođen 05.01.1996. 

Mate Vlašić – zamjenica člana, rođena 29.08.2002. 

3. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Marija Begović-članica, rođena 28.10.1994. 

Ivona Savinović – zamjenica članice, rođena 27.02.1992. 

4. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Antonija Lučić-članica, rođena 31.12.1996. 

Anđela Curić – zamjenica članice, rođena 24.10.1996. 

5. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Renata Ivanković-članica, rođena 17.02.1997. 

Petar Sambrailo – zamjenik članice, rođen 01.01.1999. 

 

Popis važeće kandidature utvrđen je na način propisan Odlukom tako da je ime i prezime 

kandidata na popisu navedeno prema redoslijedu zaprimljenih prijava, a Popis važeće 

kandidature sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime kandidata, te datum i godinu rođenja 

kandidata. 

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 odredbe članka 6. stavka 6. Odluke, Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana 

objave Popisa važećih kandidatura, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s Popisa 

važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku 

propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima 

ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode 

abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena 

pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi 

ispred prezimena najviše 5 kandidata. Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od 

rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova. 

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim 

brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta 

mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj 

glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. 

Predsjednik 

Željko Miloslavić, v.r. 



POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA 

SAVJETA MLADIH OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

/kandidati se nabrajaju abecednim redom/ 

1. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka  

Marija Begović-članica, rođena 28.10.1994. 

Ivona Savinović – zamjenica članice, rođena 27.02.1992. 

2. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Renata Ivanković-članica, rođena 17.02.1997. 

Petar Sambrailo – zamjenik članice, rođen 01.01.1999. 

3. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Stjepan Lonza-član, rođen 05.01.1996. 

Mate Vlašić – zamjenica člana, rođena 29.08.2002. 

4. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Antonija Lučić-članica, rođena 31.12.1996. 

Anđela Curić – zamjenica članice, rođena 24.10.1996. 

5. PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica  - OO Župa dubrovačka 

Ivan Sambrailo-član, rođen 01.04.1997. 

Nino Butrica – zamjenik člana, rođen 16.10.1996. 

 


