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            REPUBLIKA HRVATSKA 

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA    

           OPĆINSKO VIJEĆE   

          Odbor za izbor i imenovanja  

KLASA: 024-04/22-01/01 

URBROJ:2189-3-01-22-05 

Gradina, 19. srpnja 2022. 

 

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Gradina  („Službeni vjesnik 

općine Gradina br. 7/14) Odbor za izbor i imenovanja objavljuje  

 

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA  

kandidatura istaknutih za 

 članove /članice Savjeta mladih općine Gradina i njihovim zamjenicima/zamjenicama 

 

 

Temeljem članka 9. i 10 Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 

5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gradina  („Službeni vjesnik“  Općine Gradina,  

broj 7/14) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove savjeta 

mladih općine Gradina i njihove zamjenike od dana 24. ožujka 2022. godine , Općinsko vijeće 

Općine Gradina objavilo je  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih 

općine Gradina i njihove zamjenike: KLASA: 024-04/22-01/01, URBROJ: 2189-3-01-22-02, 

te je isti objavljen u Virovitičkom listu 23. lipnja 2022. godine, te na mrežnoj stranci općine 

Gradina www.gradina.hr 

 

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju: 

▪ 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, 

▪ neformalne skupine mladih  

 

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih 

predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.  

 

Savjet mladih čini 5 članova i pet zamjenika članova. 

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i 

obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri (3) godine.  

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu 

mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s 

prebivalištem ili boravištem na području Općine Gradina 
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Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje da su u roku pristigle slijedeće pravovaljane kandidature 

po abecednom redu  

 

 

1. predlagatelj:  UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA 

OGRANAK OPĆINE GRADINA  

- kandidat: FRANJO BLAŽIČEVIĆ  

- zamjenik kandidata: NIKOLA MESEC 

 

2. predlagatelj: UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA 

OGRANAK OPĆINE GRADINA 

- kandidat: LUKA PODNAR 

- zamjenica kandidata: DRAGEC MRAZ 

 

3. predlagatelj: UDRUGA SVI SMO ISTOGA RODA ALI DRUGIH NARODNIH OBIČAJA                     

- kandidat: ANTE MATIĆ 

- zamjenik kandidatkinje: IVAN VILJEVAC 

 

4. predlagatelj: UDRUGA SVI SMO ISTOGA RODA ALI DRUGIH NARODNIH OBIČAJA                     

- kandidat: LEON VILJEVAC 

- zamjenica kandidata: PATRICIJA ŠKRINJARIĆ 

 

5. predlagatelj: UDRUGA SVI SMO ISTOGA RODA ALI DRUGIH NARODNIH OBIČAJA                     

- kandidatkinja: DOMAGOJ VUČEMILOVIĆ-JURIĆ 

- zamjenica kandidatkinje: PETRA VUČEMILOVIĆ-JURIĆ 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje da su gore navedene kandidature pravovremene, te sve 

ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva.  

 

Sukladno utvrđenom, Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje  Popis važećih kandidatura za izbor 

članova/ članica Savjeta mladih općine Gradina i njihovih zamjenika/zamjenica, koji je prilog 

ovog Izvješća, te se uz Izvješće dostavlja općinskom vijeću općine Gradina.  

 

Općinsko vijeće općine Gradina će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura 

raspravljati o Izvješću  o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove / 

članice savjeta mladih općine Gradina i njihove zamjenike/ zamjenice tajnim glasovanjem birati 

članove/ članice Savjeta mladih i njihove zamjenike/ zamjenice.  

 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                               Odbora za izbor i imenovanja 

 

                                                                                                        Marina Škrinjarić v.r. 

 

 

 

 


