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IZBOR ČLANOVA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
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a)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za
izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije i njihovih zamjenika

b)

Donošenje Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

Prema članku 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.), Županijska
skupština osniva Županijski savjet mladih kao savjetodavno tijelo Županije, koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na županijskoj razini. Prema Odluci o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski savjet mladih ima 13
članova, koji imaju svoje zamjenike. Županijska skupština bira ih na vrijeme od 3 godine pod uvjetima
i na način utvrđen Zakonom i Odlukom o osnivanju. U Županijski savjet mladih mogu biti birane
osobe s prebivalištem ili boravištem na području Osječko-baranjske županije, koje u trenutku
podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Istodobno se može biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog
savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.
Kandidature za članove Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike, prema Zakonu su
ovlašteni isticati: udruge, koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj ili neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih.
Postupak izbora članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje s danom
objave javnog poziva. Budući da članovima Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
12. ožujka 2016. godine ističe mandat, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Županije 11.
prosinca 2015. godine, odnosno tri mjeseca prije isteka mandata sadašnjim članovima Županijskog
savjeta mladih, na internetskim stranicama Županije objavila je javni poziv za isticanje kandidatura
za izbor članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika. Rok za prijavu kandidata bio je 20
dana od dana objave javnog poziva zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Sukladno Zakonu i Odluci o
osnivanju, u javnome pozivu navedeno je da ovlašteni predlagatelji dostavljaju svoje prijedloge
kandidata u pisanom obliku s odgovarajućim podacima o predlagatelju i predloženome kandidatu i
obrazloženjem prijedloga uz odgovarajuće priloge, te da se nepotpune i nepravovremene kandidature
neće razmatrati.
Komisija za izbor i imenovanja je nakon provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u
propisanome roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, 14. siječnja 2016. godine
sastavila izvješće o tome i utvrdila popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i
popis važećih kandidatura objavljeni su na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije 15.
siječnja 2016. godine i dostavljeni Županijskoj skupštini, koja na prvoj sjednici nakon objave popisa
važećih kandidatura raspravlja Izvješće i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira
članove Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja
ispred 13 kandidata koliko se bira od ukupno 16 kandidata čije su kandidature važeće. Županijska
skupština provodi glasovanje sukladno članku 10. stavcima 7., 8. i 9. Zakona o savjetima mladih te
odgovarajućom primjenom članka 16. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09., 2/13. i 5/14.). Uz Izvješće s popisom važećih
kandidatura priložen je i sažetak s podacima iz obrazloženja prijedloga i priložene dokumentacije za
svakog od 16 kandidata, čije su kandidature važeće. Rezultati izbora za članove Županijskog savjeta
mladih i njihove zamjenike objavljuju se na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.
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a)
Temeljem članka 10. stavak 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.),
članka 10. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 8/14.) i članka 8. stavak 1. podstavak 1. Odluke o radnim tijelima Skupštine
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja
Skupštine Osječko-baranjske županije je u postupku provedenom po javnome pozivu za izbor članova
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika na 21. sjednici održanoj
14. siječnja 2016. godine utvrdila popis važećih kandidatura i sastavila

IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske
županije i njihovih zamjenika
I.
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih i članku 9. stavak 1. Odluke o
osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, postupak izbora trinaest članova
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika započeo je objavom
javnoga poziva za isticanje kandidatura na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije
www.obz.hr 11. prosinca 2015. godine, a slijedom Zaključka Komisije za izbor i imenovanja
Skupštine Osječko-baranjske županije donesenog na 20. sjednici 10. prosinca 2015. godine (klasa:
021-04/15-22/3, urbroj: 2158/1-01-05-15-2).
II.
Komisija za izbor i imenovanja je na 21. sjednici održanoj 14. siječnja 2016. godine utvrdila
sljedeće:
1.
U Tajništvu Osječko-baranjske županije zaprimljeno je ukupno 20 kandidatura za članove
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike, istaknutih od 19
predlagatelja. Sve kandidature su pravovremene, s obzirom da su podnesene u propisanome
roku od 20 dana od dana objave javnoga poziva zaključno s 31. prosinca 2015. godine;
2.
18 kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove
zamjenike, podneseno je od 17 predlagatelja ovlaštenih za predlaganje, temeljem članka 9.
stavak 3. Zakona o savjetima mladih, dok 2 kandidature za članove Županijskog savjeta
mladih i njihove zamjenike, nisu podnesene od strane predlagatelja koji su ovlašteni za
predlaganje prema toj zakonskoj odredbi. Za kandidature koje su podnijeli Konjički klub Dalj
te Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Osijek, koja u svom sastavu
ima Ured za da'wu i mladež, utvrđeno je da predlagatelji nisu ovlašteni za isticanje
kandidatura s obzirom na navedenu zakonsku odredbu, odnosno da kandidature nisu
podnesene od udruga, koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade, učeničkih vijeća, studentskih zborova, pomladaka političkih
stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj ili neformalnih skupina
mladih od najmanje 50 mladih. Budući da je za Šahovski klub Đakovo u tijeku upis promjena
kod nadležnog tijela državne uprave, vezano za usklađivanje sa Zakonom, potrebni podaci
vezano za dokaze o ovlaštenju predlagatelja za isticanje kandidature ishođeni su službenim
putem od Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji;
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3.

Od 18 kandidatura pravovremeno podnesenih od ovlaštenih predlagatelja dvije kandidature
Komisija za izbor i imenovanja nije razmatrala s obzirom da kandidature nisu obrazložene,
kako je propisano člankom 9. stavak 1. Zakona o savjetima mladih i navedeno u točki III.
stavak 3. javnoga poziva, te ne sadrže svu traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 3.
javnoga poziva. S obzirom na neobrazložene odnosno nepotpune kandidature nisu ostvarene
pretpostavke za daljnju provjeru formalnih uvjeta kandidata za članove Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika predloženih od strane Boćarskog
kluba "Wels" Velimirovac i Šahovskog kluba Đakovo, Komisija za izbor i imenovanja,
postupajući sukladno točki III. stavak 6. javnoga poziva, nije nastavila s daljnjim
razmatranjem kandidatura koje su podnesene od strane tih udruga. Osim toga, prijedlog
Boćarskog kluba "Wels" Velimirovac uopće nije ovjeren potpisom ovlaštene osobe i pečatom
udruge.
III.

S obzirom na prethodno utvrđeno, kako je navedeno u točki II. ovoga Izvješća, Komisija za
izbor i imenovanja utvrdila je da su, od ukupno zaprimljenih 20 kandidatura za članove Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike, pravovremene, podnesene od strane
osoba ovlaštenih za predlaganje te sadrže svu potrebnu dokumentaciju 16 kandidatura, podnesenih od
15 predlagatelja.
Nakon identificiranja 16 kandidatura za koje su utvrđene pretpostavke za daljnje razmatranje,
Komisija za izbor i imenovanja je slijedom provedene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
za članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike zaključno
utvrdila da svi predloženi kandidati ispunjavaju uvjete iz članka 3. Zakona o savjetima mladih i članka
8. stavka 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, navedene u
točki I. stavak 3. javnoga poziva.
Nakon provedene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Komisija za izbor i
imenovanja utvrdila je popis važećih kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije i njihove zamjenike, prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za
članove, kako slijedi
Popis važećih kandidatura
1.

Kandidat za člana: BOJAN AMANOVIĆ, magistar pedagogije i edukacije povijesti, rođen 10.
siječnja 1988., s prebivalištem u Osijeku, Vrtna 12
Kandidat za zamjenika člana: TOMISLAV LIVAJA, magistar edukacije likovne kulture,
rođen 12. prosinca 1989., s prebivalištem u Slakovcima, Željeznička 1, te boravištem u
Osijeku, Opatijska 35
Predlagatelj: Kulturno umjetničko društvo Sarvaš, Sarvaš, Osječka 64

2.

Kandidatkinja za članicu: IVONA BAČANI, komercijalist, rođena 11. listopada 1994., s
prebivalištem u Osijeku, Vij. J. Gotovca 10, te boravištem u Sarvašu, Kolodvorska 5
Kandidatkinja za zamjenicu članice: SARA MILJATOVIĆ, učenica Medicinske škole Osijek,
rođena 11. siječnja 1997., s prebivalištem u Sarvašu, Dravska ulica 11
Predlagatelj: Udruga Sport_Virtual, Sarvaš, Osječka 64

3.

Kandidatkinja za članicu: KLEMENTINA BATINIĆ, tehničar cestovnog prometa, rođena 17.
travnja 1988., s prebivalištem u Osijeku, J. Gojkovića 21
Kandidat za zamjenika članice: HINKO HORVATIĆ, mag.ing. elektrotehnike, rođen 8.
ožujka 1989., s prebivalištem u Osijeku, Vodenička 4
Predlagatelj: Izviđački klub Javor, Osijek, Zmaja J. Jovanovića 21
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4.

Kandidat za člana: ALEN DADO, magistar primarnog obrazovanja, rođen 30. ožujka 1986., s
prebivalištem u Feričancima, D. Pejačević 76
Kandidat za zamjenika člana: JAKOV BILIĆ, vozač, rođen 28. svibnja 1992., s prebivalištem
u Feričancima, Kolodvorska 75
Predlagatelj: Nogometni klub NK "FEŠK" Feričanci, Feričanci, Ferićeva 18

5.

Kandidat za člana: TONI GRCIĆ, student diplomskog studija sestrinstva na Medicinskom
fakultetu u Osijeku, rođen 31. siječnja 1994., s prebivalištem u Osijeku, Banova 37a
Kandidatkinja za zamjenicu člana: KAROLINA KASER, studentica preddiplomskog studija
sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, rođena 4. ožujka 1995., s prebivalištem u
Donjem Miholjcu, P. Radića 104, s boravištem u Osijeku, Vij. Petrove Gore 5
Predlagatelj: Hrvatska udruga studenata sestrinstva, Osijek, J. Huttlera 4

6.

Kandidatkinja za članicu: LEA KOZINA, studentica Hrvatskog jezika i književnosti i
Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, rođena 9. kolovoza 1993., s prebivalištem u
Veliškovcima, Kralja Tomislava 104
Kandidat za zamjenika članice: FILIP NOVOSELNIK, student diplomskog studija računarstva
na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, rođen 21. siječnja 1992., s prebivalištem u Belišću,
J. Kozarca 20
Predlagatelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci, Gat, Kralja Tomislava 81

7.

Kandidatkinja za članicu: MARIJA MACEKOVIĆ, stručna prvostupnica javne uprave, rođena
7. rujna 1991., s prebivalištem u Dardi, A. Starčevića 47
Kandidat za zamjenika članice: MARKO MACEKOVIĆ, sveučilišni prvostupnik sestrinstva,
rođen 16. kolovoza 1988., s prebivalištem u Dardi, A. Starčevića 47
Predlagatelj: Udruga Djeca Dizajneri Darde, Darda, Sv. I. Krstitelja 109

8.

Kandidat za člana: ANTE MARAS, inženjer elektrotehnike, rođen 19. prosinca 1990., s
prebivalištem u Vladislavcima, P. Svačića 2
Kandidat za zamjenika člana: DANIJEL RAKIĆ, student Elektrotehničkog fakulteta Osijek,
rođen 17. rujna 1995., s prebivalištem u Bijelom Brdu, N. Tesle 23
Predlagatelj: Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg J. Križanića
1

9.

Kandidat za člana: BORNA MOROVIĆ, student Pravnog fakulteta u Osijeku, rođen 3. veljače
1996., s prebivalištem u Osijeku, Svilajska 16
Kandidat za zamjenika člana: DAVOR JOŽIĆ, upravni referent i izvanredni student
preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođen 28. listopada 1988., s
prebivalištem u Osijeku, Gornjodravska obala 93
Predlagatelj: Udruga studenata prava - ELSA Osijek, Osijek, S. Radića 13

10.

Kandidat za člana: MARKO PERKOVIĆ, elektromehaničar, rođen 3. prosinca 1987., s
prebivalištem u Josipovcu, Osječka 156d
Kandidat za zamjenika člana: JOSIP BIJELIĆ, tehničar cestovnog prometa, rođen 7. veljače
1992., s prebivalištem u Josipovcu, Slavonska 24
Predlagatelj: Kulturno umjetničko društvo "Josipovac", Josipovac, Osječka 66

11.

Kandidat za člana: MATEJ PETKO, inženjer elektroenergetike, rođen 23. ožujka 1992., s
prebivalištem u Višnjevcu, A. Šenoe 13
Kandidat za zamjenika člana: TOMISLAV TOMAS, inženjer agronomije, rođen 24. prosinca
1991., s prebivalištem u Osijeku, Vij. Petrove Gore 17
Predlagatelj: Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije - Osijek, Osijek, Ulica Hrvatske
Republike 11/1
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12.

Kandidatkinja za članicu: MATEA REŠETAR, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
rođena 3. rujna 1991., s prebivalištem u Osijeku, Lj. Posavskog 8
Kandidat za zamjenika članice: ZDRAVKO VULIN, student Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku, rođen 18. siječnja 1992., s prebivalištem u Dalju, Hrvatske Republike 105
Predlagatelj: Bookmark - udruga studenata marketinga, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

13.

Kandidat za člana: JOSIP RUNTIĆ, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođen 18.
veljače 1993., s prebivalištem u Osijeku, Kaštelanska 39/b
Kandidatkinja za zamjenicu člana: MARIJA ILEŠ, studentica Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, rođena 3. rujna 1993., s prebivalištem u Podravskoj Moslavini, Strossmayerova 32
Predlagatelj: Studentska udruga Financijski impuls, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

14.

Kandidatkinja za članicu: VALENTINA SABLJAK, studentica Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku, rođena 13. siječnja 1994., s prebivalištem u Belom Manastiru, J.
Runjanina 5, te boravištem u Osijeku, S. Vraza 1
Kandidatkinja za zamjenicu članice: TAMARA FARKAŠ, studentica Pravnog fakulteta u
Osijeku, rođena 17. lipnja 1993., s prebivalištem u Belom Manastiru, Dr. F. Tuđmana 2c
Predlagatelj: Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije,
Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6

15.

Kandidatkinja za članicu: VEDRANA SABLJO, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
rođena 18. listopada 1992., s prebivalištem u Osijeku, Vij. J. Gotovca 11
Kandidat za zamjenika članice: MATIAS KNEŽEVIĆ, student Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, rođen 17. veljače 1996., s prebivalištem u Osijeku, W. Wilsona 113
Predlagatelj: Bookmark - udruga studenata marketinga, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

16.

Kandidatkinja za članicu: DONNA ŠIMATIĆ, ekonomist (SSS) i izvanredna studentica
Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođena 19. lipnja 1993., s prebivalištem u Višnjevcu, A.
Starčevića 36a
Kandidatkinja za zamjenicu članice: ANA MARIJA KNEZ, studentica preddiplomskog
studija na Odjelu za kulturologiju, Smjer knjižničarstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, rođena 31. prosinca 1993., s prebivalištem u Višnjevcu, A. Starčevića 7
Predlagatelj: Klub mladih Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje, Osijek, Trg
L. Mirskog 1/II.
IV.

Ovo Izvješće s popisom važećih kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije i njihove zamjenike dostavlja se Županijskoj skupštini te objavljuje na internetskim
stranicama Osječko-baranjske županije.
Županijskoj skupštini će osim ovoga Izvješća s popisom važećih kandidatura biti dostavljeno
posebno obrazloženje s podacima iz obrazloženja prijedloga i priložene dokumentacije za svakog od
prijavljenih kandidata za člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njegovog
zamjenika, a radi odlučivanja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije i njihovih zamjenika tajnim glasovanjem na prvoj sjednici Županijske skupštine nakon objave
ovoga Izvješća s popisom važećih kandidatura, rezultati kojih će biti objavljeni na internetskim
stranicama Osječko-baranjske županije. Županijska skupština provest će glasovanje sukladno članku
10. stavcima 7., 8. i 9. Zakona o savjetima mladih te odgovarajućom primjenom članka 16. Poslovnika
Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09.,
2/13. i 5/14.).
Klasa: 021-04/15-22/3
Urbroj: 2158/1-01-05-16-24
Osijek, 14. siječnja 2016.

Predsjednik
Stjepan Krznarić,v.r.
5

Obrazloženje važećih kandidatura
1.

Kandidat za člana: BOJAN AMANOVIĆ, magistar pedagogije i edukacije povijesti, rođen
10. siječnja 1988., s prebivalištem u Osijeku, Vrtna 12
Kandidat za zamjenika člana: TOMISLAV LIVAJA, magistar edukacije likovne kulture,
rođen 12. prosinca 1989., s prebivalištem u Slakovcima, Željeznička 1, te boravištem u
Osijeku, Opatijska 35
Predlagatelj: Kulturno umjetničko društvo Sarvaš, Sarvaš, Osječka 64

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Bojan Amanović, predsjednik je KUD-a Sarvaš te samim time pobliže je upoznat s kulturnim
aspektom života mladih Osječko-baranjske županije. Predlagatelj smatra da kandidat svojim
iskustvom može pridonijeti povećanju interesa mlade populacije za kulturne djelatnosti kao i poticati
postojeća kulturna društva na intenzivniji rad s mladima. Osim toga, kao pedagog i profesor povijesti
izravno je uključen u rad s mladima kroz obrazovanje i obrazovne grupe. Svoje iskustvo u ovakvom
obliku rada kandidat je započeo kao član Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
2011. godine.
- Tomislav Livaja, magistar je edukacije likovne kulture te kao takav ima iskustvo rada s mladima
kroz obrazovanje i obrazovne grupe. Predavač je na Seminaru folklora panonske zone te voditelj
pjevanja i plesa u KUD-u Sarvaš, aktivno se bavi tradicijskom kulturom već 9. godina i upravo kroz
očuvanje tradicijske baštine potiče mlade na bavljenje kulturom. Kroz bavljenje umjetničkim
stvaralaštvom te sudjelovanje na brojnim izložbama upoznat je s problematikom kulturnog života
mladih u Županiji te svojim iskustvom kroz rad u Savjetu mladih želi poboljšati situaciju u kojoj se
mladi nalaze.
2.

Kandidatkinja za članicu: IVONA BAČANI, komercijalist, rođena 11. listopada 1994., s
prebivalištem u Osijeku, Vij. J. Gotovca 10, te boravištem u Sarvašu, Kolodvorska 5
Kandidatkinja za zamjenicu članice: SARA MILJATOVIĆ, učenica Medicinske škole
Osijek, rođena 11. siječnja 1997., s prebivalištem u Sarvašu, Dravska ulica 11
Predlagatelj: Udruga Sport_Virtual, Sarvaš, Osječka 64

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Ivona Bačani, članica je Udruge Sport_Virtual, čija je djelatnost usmjerena okupljanju mladeži te
koja zagovara zdrav i aktivan život, i organizator je mnogobrojnih aktivnosti za djecu i mladež.
Istovremeno aktivna je predsjednica gradske organizacije mladih HDSSB-a, Mjesnog odbora Sarvaš.
Polaznica je programa osposobljavanja za pomoćnike za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s
invaliditetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kandidatkinja izražava
spremnost za sudjelovanje u radu Županijskog savjeta mladih i unaprjeđivanju kvalitete života mladih.
- Sara Miljatović, aktivna je članica mladih Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Udruge
Sport_Virtual, čija je djelatnost usmjerena okupljanju i zaštiti mladeži te je članica mladih HDSSB-a
Mjesnog odbora Sarvaš. Kroz rad Savjeta mladih želi sudjelovati u unaprjeđivanju položaja mladih.
3.

Kandidatkinja za članicu: KLEMENTINA BATINIĆ, tehničar cestovnog prometa, rođena
17. travnja 1988., s prebivalištem u Osijeku, J. Gojkovića 21
Kandidat za zamjenika članice: HINKO HORVATIĆ, mag.ing. elektrotehnike, rođen 8.
ožujka 1989., s prebivalištem u Osijeku, Vodenička 4
Predlagatelj: Izviđački klub Javor, Osijek, Zmaja J. Jovanovića 21
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Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Klementina Batinić, dugogodišnja je članica Izviđačkog kluba Javor te izviđački vođa jedne patrole
izviđača, a 2009. godine imenovana je za dopredsjednicu Izviđačkog kluba Javor. Od samih početaka
izviđačkog života, kandidatkinja je pokazivala iznimnu ljubav prema izviđačima, ali i prema svim
drugim aktivnostima za mlade, te je uvijek tražila i prihvaćala niz zadaća koje je uspješno i realizirala.
Predlagatelj smatra da Klementina kao takva kroz rad Savjeta mladih može dati doprinos Osječkobaranjskoj županiji.
- Hinko Horvatić, dugogodišnji je član Izviđačkog kluba Javor te drugi dopredsjednik Udruge. Kao
osobne vještine navodi sklonost timskom radu te dobre organizacijske vještine u osmišljavanju i
realizaciji radionica, seminara i putovanja za djecu i mlade. Predlagatelj ističe njegov afinitet za
aktivno sudjelovanje u radu za mlade i s mladima.
4.

Kandidat za člana: ALEN DADO, magistar primarnog obrazovanja, rođen 30. ožujka 1986., s
prebivalištem u Feričancima, D. Pejačević 76
Kandidat za zamjenika člana: JAKOV BILIĆ, vozač, rođen 28. svibnja 1992., s prebivalištem
u Feričancima, Kolodvorska 75
Predlagatelj: Nogometni klub NK "FEŠK" Feričanci, Feričanci, Ferićeva 18

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Alen Dado, osnivač je i volonter kreativne radionice "Učenje u slobodno vrijeme" za učenike od 1.4. razreda. Radionica je usmjerena prema svim učenicima, a posebno prema onima s teškoćama u
učenju. Nadareni učenici kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme u radionici, učeći nove strategije
učenja i izražavanja. Osim toga, pomogao je i aktivno sudjelovao u radu Nogometnog kluba NK
"FEŠK" Feričanci igrajući za razne selekcije kluba. Predlagatelj ga ističe kao visokoobrazovanu,
komunikativnu i organizacijski sposobnu osobu te smatra da može pomoći u radu Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije.
- Jakov Bilić, iskazano mu je povjerenje i podrška od strane Nogometnog kluba NK "FEŠK"
Feričanci, te ga ističu kao kvalitetnu i vrlo organizacijski sposobnu osobu.
5.

Kandidat za člana: TONI GRCIĆ, student diplomskog studija sestrinstva na Medicinskom
fakultetu u Osijeku, rođen 31. siječnja 1994., s prebivalištem u Osijeku, Banova 37a
Kandidatkinja za zamjenicu člana: KAROLINA KASER, studentica preddiplomskog studija
sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, rođena 4. ožujka 1995., s prebivalištem u
Donjem Miholjcu, P. Radića 104, s boravištem u Osijeku, Vij. Petrove Gore 5
Predlagatelj: Hrvatska udruga studenata sestrinstva, Osijek, J. Huttlera 4

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Toni Grcić, jedan je od osnivača i prvi predsjednik Hrvatske udruge studenata sestrinstva.
Predstavljao je hrvatske studente sestrinstva na generalnom sastanku Europske udruge studenata
sestrinstva 2014. godine u Dublinu, te je ujedno bio i kandidat za Izvršni odbor Europske udruge
studenata sestrinstva. Kroz rad u udruzi stekao je puno iskustva i kompetencija za rad s mladim
ljudima te iskustvo vođenja veće grupe ljudi. Sudjelovao je u mnogim radionicama i projektima od
kojih je i sam neke organizirao. Kroz svoj mandat surađivao je s mnogim institucijama te je jedan od
zaslužnih osoba za uvođenje redovnog diplomskog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu
Osijek. Aktivan je kao dopredsjednik mladih HDSSB-a Gradske četvrti Donji grad te član Izvršnog
odbora Mladih HDSSB-a Grada Osijeka i HDSSB-a Gradske četvrti Donji grad. Također se aktivno
bavi teakwondo-om (tri godine) u kojem ostvaruje uspješne rezultate (prvo mjesto na Sveučilišnom
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državnom prvenstvu). Volonter je Udruge "Palia - Centar za palijativnu skrb Slavonije i Baranje", član
Nadzornog odbora Teakwondo kluba "Osijek", te tajnik u Motonautičkom klubu "Osijek - Donji
grad".
- Karolina Kaser, aktivna je članica i predsjednica Hrvatske udruge studenata sestrinstva Osijek. Kroz
rad u udruzi stekla je puno novih poznanstava, vještina i kompetencija za rad sa starijima i djecom.
Bila je voditeljica raznih projekata, a jedan od najistaknutijih je obilježavanje Svjetskog dana
dijabetesa, 14. studenoga 2014. godine. U svakom projektu nastoji dati što veći dio sebe kako bi
projekt bio uspješniji.
6.

Kandidatkinja za članicu: LEA KOZINA, studentica Hrvatskog jezika i književnosti i
Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, rođena 9. kolovoza 1993., s prebivalištem u
Veliškovcima, Kralja Tomislava 104
Kandidat za zamjenika članice: FILIP NOVOSELNIK, student diplomskog studija
računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, rođen 21. siječnja 1992., s prebivalištem
u Belišću, J. Kozarca 20
Predlagatelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci, Gat, Kralja Tomislava 81

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Lea Kozina, članica je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliškovci, u kojem je prošla sve
kategorije u vatrogastvu. Sudionica je brojnih vatrogasnih natjecanja, ima položen ispit za vatrogasca
I. klase i tečaj za voditelja vatrogasne mladeži. Bila je voditeljica vatrogasne mladeži na dva državna
natjecanja, gdje su ekipe ostvarile zapažene rezultate. Predlagatelj ističe da Lea svojim idejama i
prijedlozima doprinosi boljitku DVD-a Veliškovci te da je njezin pristup i način rada prihvaćen od
strane mladih s kojima surađuje. Smatra da bi Lea svojim načinom rada, iskustvom i pristupom mladoj
populaciji, svoja znanja i sposobnosti mogla proširiti za korist i unaprjeđenje rada s mladima. Lea je
studentica Hrvatskog jezika i književnosti i Pedagogije te volonter.
- Filip Novoselnik, student je Elektrotehničkog fakulteta Osijek, sudionik mnogih radionica i
natjecanja u kojima je ostvario zapažene rezultate. Iskazana mu je podrška od strane Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Veliškovci, u kojem ga smatraju poduzetnim i ambicioznim za ostvarivanje svega
onoga što bi poboljšalo rad s mladima.
7.

Kandidatkinja za članicu: MARIJA MACEKOVIĆ, stručna prvostupnica javne uprave,
rođena 7. rujna 1991., s prebivalištem u Dardi, A. Starčevića 47
Kandidat za zamjenika članice: MARKO MACEKOVIĆ, sveučilišni prvostupnik sestrinstva,
rođen 16. kolovoza 1988., s prebivalištem u Dardi, A. Starčevića 47
Predlagatelj: Udruga Djeca Dizajneri Darde, Darda, Sv. I. Krstitelja 109

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Marija Maceković, volonterka je Udruge Djeca Dizajneri Darda, čije je djelovanje usmjereno
međusobnom povezivanju djece umjetnika i kreativnih ljudi, mladih i obitelji u organizaciji različitih
kulturnih priredbi, te im je cilj udaljiti mlade s ulice, od računala i iz noćnih klubova, potaknuti ih na
igru te međusobno poštivanje i druženje. Komunikativna je osoba koja voli rad s djecom, posjeduje
želju za učenjem, kreativnost te sposobnost donošenja kvalitetnih odluka i prijedloga za rad s djecom u
udruzi. Predlagatelj je smatra idealnim kandidatom za Županijski savjet mladih Osječko-baranjske
županije, jer je željna novih iskustava, poznanstava, marljiva je i uvijek spremna pomoći.
- Marko Maceković, student je sestrinstva na Medicinskom fakultetu Osijek, volonter Udruge Djeca
Dizajneri Darda. Kao volonter Udruge pet puta mjesečno održava radionice koje potiču djecu na
kreativno razmišljanje te s njima sudjeluje u raznim aktivnostima. Predlagatelj ga ističe kao
komunikativnu, druželjubivu osobu koja posjeduje želju za učenjem te sposobnost donošenja
kvalitetnih odluka, kao i prijedloga za rad s djecom u Udruzi.
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8.

Kandidat za člana: ANTE MARAS, inženjer elektrotehnike, rođen 19. prosinca 1990., s
prebivalištem u Vladislavcima, P. Svačića 2
Kandidat za zamjenika člana: DANIJEL RAKIĆ, student Elektrotehničkog fakulteta Osijek,
rođen 17. rujna 1995., s prebivalištem u Bijelom Brdu, N. Tesle 23
Predlagatelj: Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg J. Križanića 1

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Ante Maras, stručni je prvostupnik inženjer elektrotehnike, trenutno zaposlen kao voditelj Centra za
rad s mladima i EU projekata u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Svojom
stručnošću, znanjem i upornošću osmislio je i uveo nove tehničke aktivnosti za djecu i mlade na
području Osječko-baranjske županije te unaprijedio i osvježio novim sadržajima neke od aktivnosti
koje Zajednica provodi već dugi niz godina. Zajednica ga ističe kao marljivog i predanog te
samoinicijativnog. Polaznik je brojnih stručnih seminara i predavanja u područjima poduzetništva i
projektnog menadžmenta. Stekao je zvanje voditelja projekata EU fondova te sudjelovao u EU
projektu POMPEYE, kao i na projektnim aktivnostima digitalnog mapiranja i razvoja web stranice
projekta.
- Danijel Rakić, student je Elektrotehničkog fakulteta Osijek, prvo kao volonter u radionici Robotika,
a kasnije i kao voditelj radionice Arduino-Automatika izuzetno se iskazuje svojom marljivošću i
predanošću. Osim što je prošao stručna usavršavanja mentora tehničke kulture i učitelja, neprestano
usvaja i prenosi nova znanja i načine te obogaćuje sam rad Centra tehničke kulture Osijek - ZTK
Grada Osijeka. Kroz razne radionice i predstavljanja kontinuirano radi na promicanju tehničke kulture
i približavanju novih tehnologija djeci i mladima. Polaznici njegovih radionica su izuzetno
zainteresirani i zadovoljni njegovim pristupom, što je vidljivo u ostvarenim zapaženim rezultatima na
natjecanjima (zlatna medalja na Međunarodnoj izložbi inovacija, prototipova i studentskih poslovnih
planova 11. BUDI UZOR/40.INOVA, održanoj u Karlovcu). Za svoj volonterski rad, 2015. godine
nagrađen je posebnim priznanjem za angažman pojedinca u zajednici, koje dodjeljuje Volonterski
centar - Osijek.
9.

Kandidat za člana: BORNA MOROVIĆ, student Pravnog fakulteta u Osijeku, rođen 3.
veljače 1996., s prebivalištem u Osijeku, Svilajska 16
Kandidat za zamjenika člana: DAVOR JOŽIĆ, upravni referent i izvanredni student
preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođen 28. listopada 1988., s
prebivalištem u Osijeku, Gornjodravska obala 93
Predlagatelj: Udruga studenata prava - ELSA Osijek, Osijek, S. Radića 13

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Borna Morović, član je Udruge studenata prava ELSA Osijek te ujedno i dopredsjednik za seminare i
konferencije. Zadužen je za organizaciju i promoviranje pravnih škola, tribina i okruglih stolova
studijskih posjeta i dr. Ima izražene komunikacijske vještine i veliku snalažljivost u novonastalim
situacijama, čime je dao znatan doprinos organizaciji i održavanju brojnih projekata. Član je lokalnog
upravnog odbora te je dao izniman doprinos povećanju učinkovitosti i kvalitete svakodnevnog rada.
Predsjednica Udruge ga smatra osobom od povjerenja i odličnim suradnikom. Također je član mladih
HDSSB-a.
- Davor Jozić, dugogodišnji je član Udruge studenata prava ELSA te ujedno vršitelj funkcije
dopredsjednika za marketing. Njegov doprinos traje dugi niz godina s obzirom da je obnašao funkciju
dopredsjednika za STEP. Sudjelovao je u mnogim projektima koje je realizirala Udruga prilikom kojih
je pokazao motivaciju za daljnjim napredovanjem. Predsjednica Udruge ga smatra odličnim
suradnikom te osobom od povjerenja koja će doprinijeti daljnjem razvitku kako udruge tako i
Županijskog savjeta mladih.
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10.

Kandidat za člana: MARKO PERKOVIĆ, elektromehaničar, rođen 3. prosinca 1987., s
prebivalištem u Josipovcu, Osječka 156d
Kandidat za zamjenika člana: JOSIP BIJELIĆ, tehničar cestovnog prometa, rođen 7. veljače
1992., s prebivalištem u Josipovcu, Slavonska 24
Predlagatelj: Kulturno umjetničko društvo "Josipovac", Josipovac, Osječka 66

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Marko Perković, član je KUD-a "Josipovac" u kojem djeluje od njegovog osnutka te je ujedno i član
njegovog Upravnog odbora. Kao student Elektrotehničkog fakulteta Osijek, poznat je među mladima i
upoznat s njihovim problemima. Predlagatelj smatra da bi svojim primjerom uvelike doprinio širenju i
prepoznatljivosti društva u gradu i Županiji te boljitku života mladih u Županiji.
- Josip Bijelić, član je KUD-a "Josipovac" te je predložen od strane KUD-a, jer se svojim
angažmanom dokazao u radu društva.
11.

Kandidat za člana: MATEJ PETKO, inženjer elektroenergetike, rođen 23. ožujka 1992., s
prebivalištem u Višnjevcu, A. Šenoe 13
Kandidat za zamjenika člana: TOMISLAV TOMAS, inženjer agronomije, rođen 24. prosinca
1991., s prebivalištem u Osijeku, Vij. Petrove Gore 17
Predlagatelj: Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije - Osijek, Osijek, Ulica Hrvatske
Republike 11/1

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Matej Petko, član je i pripadnik počasne garde Hrvatskog sokola OBŽ Osijek od 2012. godine i za
svoj rad dobio je mnogobrojne pohvale i priznanja. Kao volonter u udruzi brine se o obuci novih
kadeta, voditelj je fijakera, radi s mladima na obuci za bubnjare, voditelj je prijema kadeta i promocija
po školama. Zaslužio je čin natporučnika, koji bi redovnim putem za njegovo godište inače dobio tek
za tri godine. Predlagatelj smatra kako bi kandidat dao znatan doprinos radu Županijskog savjeta
mladih te svojim radom u službi mladih boljem i kvalitetnijem radu, ali i organiziranju slobodnog
vremena mladih.
- Tomislav Tomas, član je od 2009. godine i pripadnik počasne garde Hrvatskog sokola OBŽ Osijek te
je za svoj rad dobio mnogobrojne nagrade i pohvale. Kao volonter u Udruzi brine se o obuci novih
bubnjara, obuci kadeta, promociji prijema kadeta za pripadnike garde po školama te je vrlo aktivan i u
drugim udrugama. Za svoj rad dobio je visoki čin natporučnika. Predlagatelj smatra da je kandidat
svojim dosadašnjim radom dokazao veliku odgovornost i brigu za mlade te bi uključivanjem u Savjet
mladih pridonio boljem i kvalitetnijem organiziranju rada, ali i organiziranju slobodnog vremena
mladih.
12.

Kandidatkinja za članicu: MATEA REŠETAR, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
rođena 3. rujna 1991., s prebivalištem u Osijeku, Lj. Posavskog 8
Kandidat za zamjenika članice: ZDRAVKO VULIN, student Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku, rođen 18. siječnja 1992., s prebivalištem u Dalju, Hrvatske Republike 105
Predlagatelj: Bookmark - udruga studenata marketinga, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Matea Rešetar, članica je te ujedno i potpredsjednica udruge Bookmark. Kao članica brojnih
studentskih udruga sudjelovala je na raznim projektima u kojima je dokazala svoje mogućnosti i
sposobnosti. Predlagatelj smatra da je kroz sve do sada stečeno praktično i teorijsko znanje, stekla
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iznimne organizacijske i komunikacijske vještine kojima zasigurno može pridonijeti djelovanju
Županijskog savjeta mladih. Također smatraju da bi kao aktivna članica imala priliku poticati mlade
ljude da rade nešto korisno za sebe, ali isto tako dodatno motivirati i usavršiti sebe.
- Zdravko Vulin, član je udruge Bookmark te od samih početaka pokazuje volju i inicijativu za
projekte u koje se uključuju mladi ljudi koji stavljaju naglasak na obrazovanje i motiviranje mladih.
Kao član Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta te Fakultetskog vijeća, oduvijek se
zalagao za interese mladih odnosno studenata te bio pomoć u rješavanju svih njihovih problema za
vrijeme fakultetskog obrazovanja. Član je udruge FISEC, te često surađuje i s drugim udrugama kao
volonter čime pokazuje kontinuiranu želju za napretkom i poboljšanjem kako sebe, tako i ljudi u
svojoj okolini.
13.

Kandidat za člana: JOSIP RUNTIĆ, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođen 18.
veljače 1993., s prebivalištem u Osijeku, Kaštelanska 39/b
Kandidatkinja za zamjenicu člana: MARIJA ILEŠ, studentica Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, rođena 3. rujna 1993., s prebivalištem u Podravskoj Moslavini, Strossmayerova 32
Predlagatelj: Studentska udruga Financijski impuls, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Josip Runtić, student je Ekonomskog fakulteta u Osijeku te aktivan član udruga Financijski impuls i
Bookmark. Volontirao je u organizaciji Europskog tjedna Ekonomskog fakulteta u Osijeku (veljačasvibanj 2015.) na 4. Međunarodnom znanstvenom simpoziju "Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i
razvoj" te prikupljao podatke za potrebe znanstvenog istraživanja na području grada Osijeka. Udruga
Financijski impuls predlaže ga radi njegovog aktivnog doprinosa u ativnostima udruge.
- Marija Ileš, aktivna je članica i tajnica Studentske udruge Financijski impuls, sudionica raznih
organizacija, konferencija i radionica (GEW-Global Entrepreneurship Week i EMW-European Money
Week na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i dr.). Od osobina ističe se kao pouzdana, odgovorna i
ambiciozna osoba, uvijek spremna na timsku suradnju, proaktivna i organizirana, u potpunosti predana
izvršavanju zadataka, fleksibilna i prilagodljiva. Kontinuiranim usavršavanjem i obrazovanjem želi
steći nova znanja i vještine koje će povećati njezinu vrijednost i učiniti je konkurentnom na tržištu
rada po završetku njezinog akademskog obrazovanja.
14.

Kandidatkinja za članicu: VALENTINA SABLJAK, studentica Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku, rođena 13. siječnja 1994., s prebivalištem u Belom Manastiru, J.
Runjanina 5, te boravištem u Osijeku, S. Vraza 1
Kandidatkinja za zamjenicu članice: TAMARA FARKAŠ, studentica Pravnog fakulteta u
Osijeku, rođena 17. lipnja 1993., s prebivalištem u Belom Manastiru, Dr. F. Tuđmana 2c
Predlagatelj: Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije,
Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Valentina Sabljak, volonterka je Hrvatskog Crvenog križa Gradskog Društva Crvenog križa Beli
Manastir, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Od osobnih vještina istaknula je
sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost, snalažljivost te prilagodljivost novim
situacijama. Udruga ju predlaže, jer se istaknula u radu s mladima Gradskog Crvenog križa Beli
Manastir, aktivno se uključuje u humanitarni rad prikupljajući pomoć potrebitima, pomaže u različitim
radionicama za djecu te je bila aktivna u pružanju pomoći izbjeglicama iz Sirije. Voli rad s mladima,
ali rado pomaže i starijim sugrađanima.
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- Tamara Farkaš, volonterka je Hrvatskog Crvenog križa Gradskog Društva Crvenog križa Beli
Manastir te studentica Pravnog fakulteta Osijek. Od osobnih vještina istaknula je komunikativnost,
želju za novim učenjem i saznanjima, timski duh i sposobnost prilagodbe. Udruga ju predlaže, jer se
istaknula u radu s mladima Gradskog Crvenog križa Beli Manastir, aktivno se uključuje u humanitarni
rad prikupljajući pomoć potrebitima, pomaže u različitim radionicama za djecu te je bila aktivna u
pružanju pomoći izbjeglicama iz Sirije. Voli rad s mladima, ali rado pomaže i starijim sugrađanima.
15.

Kandidatkinja za članicu: VEDRANA SABLJO, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
rođena 18. listopada 1992., s prebivalištem u Osijeku, Vij. J. Gotovca 11
Kandidat za zamjenika članice: MATIAS KNEŽEVIĆ, student Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, rođen 17. veljače 1996., s prebivalištem u Osijeku, W. Wilsona 113
Predlagatelj: Bookmark - udruga studenata marketinga, Osijek, Trg Lj. Gaja 7

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Vedrana Sabljo, aktivna je članica Udruge Bookmark, a ujedno i njezina predsjednica. Studentica je
Ekonomskog fakulteta Osijek te aktivno sudjeluje u fakultetskim te izvannastavnim aktivnostima što
potvrđuju brojni certifikati i aktivna demonstratura na Katedri za marketing. Želju za napretkom i
profesionalnim usavršavanjem potkrjepljuje pohađanjem brojnih stručnih radionica, tribina, okruglih
stolova i sl. Uspješan je student, a kao primjer istaknula je završni rad iz kolegija Međunarodno
trgovinsko poslovanje iz kojeg je bila među 5% najuspješnijih studenata 2014./2015. godine. Njezinu
uspješnost prepoznao je i Fakultet te se našla među deset najproaktivnijih studenata koji su nagrađeni
putovanjem u Bruxelles. Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, od listopada 2015.
godine na tamelju kompetencija odabrana je zajedno s 20 mladih ljudi kako bi proaktivno sudjelovala
na Akademiji regionalnog razvoja te na taj način doprinijela razvoju Regije. Aktivna je članica Savjeta
mladih Osječko-baranjske županije.
- Matias Knežević, aktivan je član Bookmarka, član Studentskog zbora te ujedno i Fakultetskog vijeća
Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Kroz svoje obrazovanje sudjelovao je na raznim projektima te je bio
voditelj izrade električnog automobila - SOLEA Osijek u organizaciji Udruge Obnovljivi, čiji je
ujedno suosnivač i predsjednik. Glasnogovornik je cijelog projekta POPEYE baziran na politici za
mlade u poljoprivredi koji je održan u Strassbourgu te urednik web sjedišta i facebook stranice od
2013. godine. Proaktivnim sudjelovanjem na Fakultetu te prisutnošću od samog osnivanja Bookmarka
te svojim radom i trudom postao je zamjenik voditelja koncepta Smart caffe-a koji ima za cilj
povezivanje svih zainteresiranih, ponajprije studenata s vodećim imenima s područja marketinga u
neformalnoj atmosferi kako bi se povećala zainteresiranost mladih za aktivnijim sudjelovanjem na
sceni. S obzirom na tehnička znanja, kreativno razmišljanje i znanja o EU projektima uvelike može
doprinijeti popularizaciji i održivosti politike Savjeta mladih.
16.

Kandidatkinja za članicu: DONNA ŠIMATIĆ, ekonomist (SSS) i izvanredna studentica
Ekonomskog fakulteta u Osijeku, rođena 19. lipnja 1993., s prebivalištem u Višnjevcu, A.
Starčevića 36a
Kandidatkinja za zamjenicu članice: ANA MARIJA KNEZ, studentica preddiplomskog
studija na Odjelu za kulturologiju, Smjer knjižničarstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, rođena 31. prosinca 1993., s prebivalištem u Višnjevcu, A. Starčevića 7
Predlagatelj: Klub mladih Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Osijek, Trg L.
Mirskog 1/II.

Prema priloženom obrazloženju prijedloga te životopisu o predloženim kandidatima navodi se
sljedeće:
- Donna Šimatić, dosadašnja je članica Županijskog savjeta mladih te ujedno obnaša i dužnost
predsjednice. Aktivna je volonterka Udruge "Rijeka ljubavi" koja se bavi pomaganjem osobama u
potrebi, te organizira razne humanitarne akcije, podjelu hrane, igračaka za djecu i dr. U lipnju 2011.
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godine postaje članicom Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje te se pridružuje Klubu
mladih u organizaciji različitih političkih i društvenih aktivnosti. U travnju 2015. godine na Izbornoj
skupštini Kluba mladih izabrana je za predsjednicu Gradske organizacije Kluba mladih Hrvatskog
demokratskog saveza Slavonije i Baranje za Grad Osijek. Kroz organizaciju projekata Županijskog
savjeta mladih pohađala je tečaj "Pisanje i provedba EU projekata", "Komunikacijski trening za
mlade", te je sudjelovala na edukaciji za članove savjeta mladih u organizaciji Hrvatske zajednice
županija te Mreže mladih Hrvatske.
- Ana Marija Knez, aktivna je volonterka Udruge "Rijeka ljubavi" koja se bavi pomaganjem socijalno
ugroženim obiteljima, te već dugi niz godina volontira u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek.
Kroz godine rada s mladima te volontirajući u različitim udrugama koje se bave mladima uključena je
u društveni život mladih. Za sebe ističe kako je komunikativna osoba spremna na kreiranje i
realizaciju novih projekata.
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b)
Temeljem članka 10. stavak 7. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.),
članka 30. točka 21. podstavak 5. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i članka 11. stavak 1. Odluke o
osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________________
2016. godine

RJEŠENJE
o izboru članova Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske
županije i njihovih zamjenika

I.
Za članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihove zamjenike biraju
se:
1.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

2.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

3.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

4.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

5.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

6.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

7.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

8.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

9.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

10.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice
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11.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

12.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice

13.

___________________________ , za člana/icu
___________________________ , za zamjenika/cu člana/ice
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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