
 

 

                         

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i 
članka 8. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Op
goranske županije“ broj 23/14), Odbor za izbor i imenovanja Op
je  
 

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Op

 
 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Op
zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, a sve u cilju njihovog sudjelovanja u 
odlučivanju o poslovima od interesa i zna
te savjetovanja i informiranja mladih Op

Savjet mladih ima 5 članova.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od 3 godine.

 

 
Općinsko vijeće Općine Punat pokrenulo je postupak

zamjenika donošenjem Zaključka o pokretanju postup
Javnim pozivom dana 5. studenog 2014. 

Javni poziv za isticanje kandidatura za 
vijeća Općine Punat objavio je Odbor za izbor i imenovanja 
dana 19. studenog 2014. godine. Na objavljeni Javni poziv pristigla je 1 kandidatura, stoga je dana 4. 
ožujka 2015. godine ponovljen Javni poziv. Rok za podnošenje kandidatura istekao je 1. travnja 2015. 
godine. 

U roku je pristiglo 6 pisanih i obrazloženih kandidatura.
Odbor za izbor i imenovanja 

utvrdio da 1 kandidatura ne ispunjava formalne uvjete, zbog nedovoljnog broja potpisa od strane 
neformalne skupine mladih koja je predložila kandidaturu.

Na temelju navedenog, Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Popis važe
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Op
ovo Izvješće dostavlja Općinskom vi
Punat. 
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Popis prijavljenih kandidatura: 
 
Red. 
br. 

Kandidat/zamjenik Predlagatelj Dokumentacija Ispunjeni 
uvjeti 

1. KRISTIJAN ŽIC, rođen 16. 
listopada 1995. godine, Ruđera 
Boškovića 95, Punat 
(kandidat) 
 
KRISTIJAN KURJAKOVIĆ, 
rođen 8. veljače 1996. godine,                                   
Starobašćanska 4, Punat 
(zamjenik) 
 

Neformalna 
skupina mladih 

-ispunjeni obrazac prijedloga 
kandidata  
-Izjava o prihvaćanju 
kandidature za člana i 
zamjenika člana  
-Životopis člana i zamjenika 
člana 
- uvjerenja o prebivalištu za 
člana i zamjenika člana 
- rodni list i domovnica člana 
- izvadak iz matice rođenih za 
zamjenika člana 

DA 

2. SANDRO GRŽANČIĆ, rođen 
29. listopada 1994. godine, 
Jadranska 9, Punat 
(kandidat) 
 
MARIO GRŽANČIĆ, rođen 4. 
travnja 1997. godine, Jadranska 
9, Punat 
(zamjenik) 

Neformalna 
skupina mladih 

-ispunjeni obrazac prijedloga 
kandidata 
-izjava o prihvaćanju 
kandidature za člana i 
zamjenika člana 
- životopis člana i zamjenika 
člana 
- izvadak iz matice rođenih za 
člana i zamjenika člana 
-uvjerenje o prebivalištu za 
člana i zamjenika člana 
 

DA 

3. IVAN ORLIĆ, rođen 4. veljače 
1995. godine, Krčka 57, Punat 
(kandidat) 
 
OLIVER DE LA CRUZ, rođen 
25. srpnja 1995. godine, 
Jagorika 3,Punat 
(zamjenik) 

Neformalna 
skupina mladih 

-ispunjeni obrazac prijedloga 
kandidata 
-Izjava o prihvaćanju 
kandidature za člana i 
zamjenika člana 
-životopis člana i zamjenika 
člana 
- uvjerenje o prebivalištu za 
člana i zamjenika člana 
-izvadak iz matice rođenih za 
člana 
-rodni list za zamjenika člana 

DA 

4.  LANA ORLIĆ, rođena 26. 
veljače 1993. godine, Krčka 59, 
Punat 
(kandidat) 
 
ANDRO MANZONI, rođen 3. 
prosinca 1994. godine, Krčka 
57a, Punat 
(zamjenik) 
 
 

Neformalna 
skupina mladih 

-ispunjeni obrazac prijedloga 
kandidata 
- izjava o prihvaćanju 
kandidature za člana i 
zamjenika člana 
- životopis člana i zamjenika 
člana 
- rodni list za člana i 
zamjenika člana 
- uvjerenje o prebivalištu za 
člana i zamjenika člana 
- kopija osobne iskaznice 
zamjenika člana 
 

DA 



 

 

5. LUCIJA FRGAČIĆ, rođena 16. 
prosinca 1985. godine, Krčka 8, 
Punat 
(kandidat) 
 
VEDRANA DUNATO 
POLONIJO, rođena 8.studenog 
1985. godine 
(zamjenik) 
 

Neformalna 
skupina mladih 

-nepotpuno ispunjeni obrazac 
prijedloga kandidata 
(nedostaju potpisi 10 mladih) 
- životopis člana i zamjenika 
člana 
-uvjerenje o prebivalištu za 
člana 
- potvrda o prijavi prebivališta 
za zamjenika člana 
-rodni list za člana i zamjenika 
člana 

NE 

6.  PAULA LUKIĆ, rođena 18. 
rujna 1993. godine, Augusta 
Cesarca 46, Punat 
(kandidat) 
 
VEDRANA BRUSIĆ, rođena 
22. studenog 1987. godine, 
Augusta    
(zamjenik)     

Udruga 
Kumpanija 
„Štorije“ 

-ispunjeni obrazac prijedloga 
kandidata 
- izjava o prihvaćanju 
kandidature za člana i 
zamjenika člana 
-životopis člana i zamjenika 
člana 
-uvjerenje o prebivalištu za 
člana  
-elektronički zapis o 
prebivalištu za zamjenika 
člana 
-rodni list za člana 
- elektronički zapis upisa u 
maticu rođenih za zamjenika 
člana 
-preslika osobne iskaznice za 
člana i zamjenika člana 
-izvadak iz registra udruga 

DA 

 

III. 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika  
članova Savjeta mladih Općine Punat te Popis važećih kandidatura dostavit će se Općinskom viječu 
Općine Punat te će se objaviti na službenoj web stranici Općine Punat. 
 
 
 

   Predsjednica Odbora 

 Iva Šulina,v.r. 


