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 Na temelju članka 34. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), članka 9. Odluke o sastavu i 
djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, 
broj 6/09.) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca („Službene novine 
Grada Đurđevca“, broj 4/14.), Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj 1. 
listopada 2014. godine, sastavlja 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova  

Savjeta mladih Grada ĐurĎevca i njihovih zamjenika  
 

 Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 4/14.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca je na 3. sjednici održanoj 7. srpnja 2014. 
godine pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih 
zamjenika. Javni poziv za isticanje kandidature objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Grada 
Đurđevca 8. rujna 2014. godine te u lokalnom tisku „Podravski list“ dana 8. rujna 2014. godine. 
Rok za podnošenje prijava bio je 22. rujna 2014. godine. 
 
 Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Đurđevca, koji u trenutku 
podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih 
trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika 
člana Savjeta mladih. 
 
 Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, a biraju se na razdoblje 
od tri godine. 
 
 Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu 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 i neformalne skupine mladih. 

 Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od 
najmanje 20 mladih. 

 Ovlašteni predlagatelji kandidatura bili su dužni prilikom isticanja kandidatura za članove 
Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 

 
 Prijedlog kandidature, sukladno članku 5. stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.), mora sadržavati sljedeće 
podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu i njegovu zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, 

prebivalište ili boravište), 
- obrazloženje kandidature, 
- potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana, odnosno zamjenika 

člana Savjeta mladih. 



 
Odbor za izbor i imenovanja, nakon što je zaprimio kandidature za članove i zamjenike 

Savjeta mladih obavio je provjeru navedenih uvjeta prijavljenih kandidata te konstatira da su u 
otvorenom roku stigle sljedeće kandidature: 
 

1. Predlagatelj: Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, Zagreb   
Kandidatkinja: ANA FUČEK, rođena 2. travnja 1988. godine, Đurđevac,  
                      Stjepana Radića 181 
Zamjenik kandidatkinje: PETAR PREGIBAN, rođen 5. siječnja 1986. godine,  
                                     Đurđevac, Petra Zrinskog 65 
 

2. Predlagatelj: Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija ĐurĎevac   
Kandidat: DENIS NEMEŠ, rođen 23. veljače 1990. godine, Đurđevac, Ivana Gorana  
               Kovačića 17 
Zamjenik kandidata: MARKO FUCAK, rođen 17. studenoga 1984. godine, Đurđevac,  
                                Bana Jelačića 172 
 

3. Predlagatelj: Studentski zbor VUKA, Karlovac   
Kandidat: MATIJA BAŽULIĆ, rođen 17. listopada 1992. godine, Đurđevac, Đure  
               Basaričeka 105 
Zamjenik kandidata: MARIO GREGAR, rođen 21. kolovoza 1992. godine, Đurđevac,  
                                Starogradska 6 
 

4. Predlagatelj: Neformalna skupina mladih   
Kandidat: IVAN RADOŠ, rođen 24. lipnja 1991. godine, Đurđevac, Tina Ujevića 35 
Zamjenik kandidata: DANIJEL BARBERIĆ, rođen 16. rujna 1991. godine, Đurđevac,  
                                Tina Ujevića 41 
 

5. Predlagatelj: Neformalna skupina mladih   
Kandidatkinja: MARKO ČAMBER, rođena 25. listopada 1986. godine, Đurđevac,  
                       Trg svetog Jurja 1 
Zamjenik kandidata: IVAN GRDIĆ, rođen 30. prosinca 1987. godine, Đurđevac,  
                                Kralja Tomislava 104 

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

Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Gradskog vijeću 
Grada Đurđevca na daljnje postupanje te objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada 
Đurđevca. 
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