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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                             Povjerenstvo za izbor i imenovanje  

 

Klasa:021-11/15-01/1 

Urbroj:2110/02-01-15-3 

Ivanska, 09. lipnja   2015. 

                                          

                                          
Na temelju članka 10. stavak 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i 
članka 9. Odluke o osnivanju   Savjeta mladih Općine Ivanska ( Službeni vjesnik , br.04/15) 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Ivanska , sastavilo je  
 

IZVJEŠĆE 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine  Ivanska 
 

Općinsko vijeće Općine  Ivanska pokrenulo je postupak izbora članova a Savjeta mladih i 
njihovih zamjenika Javnim pozivom za isticanjem kandidatura za članove Savjeta mladih Općine 
Ivanska.  
 Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine  Ivanska objavljen je  na 
web stranici i oglasnoj ploči Općine  Ivanska 22. svibnja 2015. godine. 
  
Rok za podnošenje kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 06. 
lipnja  2015. godine . U roku je pristigla 1 kandidatura sa pet pisanih i obrazloženih kandidata. 
 
Uvjete ispunjavaju kandidati kako slijedi: 
 

1. Kandidat: Amanda Dečur iz Križica  24, rođena 03.rujna 1998. godine 
Zamjenika kandidata: Danijela Šlogar iz Ivanske, I. Mažuranića 178, rođena 04.srpnja 
1998. godine 
 

2. Kandidat:  Marin Samardžija iz Đurđica 49, rođen 31.srpnja 1992. godine  
      Zamjenik kandidata: Danijel Grgić iz Srijedske, rođen 31.ožujka 1994. godine 
 
3. Kandidat: Domagoj Blazonija iz Utiskana 61, rođen 07.svibnja 1995. godine 

Zamjenik kandidat: Dorian Matešić iz Paljevina 20, rođen 14.studeni 1996. godine  
 

4. Kandidat: Ivan Topolovčan iz Đurđica 28, rođen 18. lipnja 1996. godine  
Zamjenik kandidata:  Željko Crljenjak iz Đurđica 96, rođen 19. svibnja 1994. godine 
 

5. Kandidat: Lorena Palošika  iz Ivanske, S.Kolara  3, rođena 02. listopada 1996. godine  
Zamjenik kandidata: Tara Bartolčić iz Ivanske, Trg kralja Tomislava  3, rođena 19. 
sijećnja 1998. godine. 
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Na temelju navedenog, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Ivanska  

izvršilo je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Ivanska , te je utvrdilo da su sve kandidature pravovaljane jer su 
podnesene od strane ovlaštenog  predlagatelja, da su iste pravovremene, potpune i pravilno 
sastavljene i s propisanim dokazima, te da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete za izbor 
vezano za dob i prebivalište odnosno boravište na području Općine  Ivanska   
Sukladno navedenom, formalne uvjete za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Općine  Ivanska  ispunjava svih 5 kandidatura.  
 
Na temelju navedenog, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine  Ivanska  
je utvrdilo Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Ivanska. 
Ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, zajedno s Popisom važećih kandidatura, dostavlja se 
Općinskom vijeću Općine  Ivanska  na raspravu.  
Nakon rasprave o Izvješću, Općinsko vijeće će s Popisa važećih kandidatura izvršiti izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ivanska..  
Ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta dostavlja se Općinskom vijeću Općine  Ivanska  i objavit 
će se na web stranici Općine Ivanska.  
 

PREDSJEDNICA: 
Antonia Šimić  


