
 

                     
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

    
             

       G R A D   DRNIŠ 

   Komisija za izbor i imenovanja 

 Gradsko vijeće Grada Drniša  

 

KLASA: 119-02/21-20/1 

URBROJ: 2182/06-21-09 

Drniš, 29. ožujka 2021. godine 

 
 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj: 

41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Drniša  („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 6/14 - u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju), 

Komisija za izbor i imenovanja na  sjednici održanoj dana  29. ožujka 2021. godine, utvrđuje 

 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za  

Savjet mladih Grada Drniša 

 

I. 

 

Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj 41/14.) 

Gradsko vijeće Grada Drniša donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj: 6/14) kao savjetodavnog tijela Grada 

Drniša, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja 

u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno 

uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Drniša. 

 

Sukladno odredbama članka 5. Odluke o osnivanju, Gradsko vijeće Grada Drniša 

donijelo je na  26. sjednici održanoj dana 14. veljače 2021. godine Odluku o objavi  Javnog 

poziva  za predlaganje  kandidata/kandidatkinja  za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Drniša a koji je objavljen 16. veljače 2021. godine  2020.  u tjedniku „Slobodna 

Dalmacija“, na mrežnim stranicama Grada Drniša te na oglasnoj ploči. Rok za podnošenje 

kandidature bio je dvadeset dana od dana objave  odnosno zaključno do 8. ožujka 

2021.godine. 
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II. 

 

 

Način izbora članova Savjeta 

 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće 

Grada Drniša na vrijeme od tri godine. 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istaknuti 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 neformalnih skupina mladih (skupina od 

najmanje 20 mladih).     

Kandidati za članove savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od 

navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na 

području Grada Drniša. 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja obavezno sadrže: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili 

boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta), 

- obrazloženje prijedloga, 

- izjavu o prihvaćanju kandidature za člana, odnosno zamjenika člana Savjeta 

mladih Grada Drniša. 

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili 

nepravilno sastavljen neće se razmatrati. 

 

 

III. 

  

 

Sukladno članku 7. Odluke o osnivanju  Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Drniša na svojoj  sjednici održanoj dana  29. ožujka 2021. godine obavila je provjeru 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te utvrdila slijedeće: 

 

1.      Na javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova  i zamjenika članova 

Savjeta mladih Grada Drniša  kandidaturu su podnijeli slijedeći ovlašteni predlagatelji: 

          

      1. Športsko rekreativno društvo Miljevci              dana 05. ožujka 2021. godine,  

      2. Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci  dana 05. ožujka 2021. godine,   

      3. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

      4. Malonogometni klub Pokrovnik           dana 05. ožujka 2021. godine, 

      5. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

 6. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

      7. Košarkaški klub DOŠK                                  dana 05. ožujka 2021. godine, 

 

 

2.      Kandidature su  potpune i dostavljene pravovremeno od ovlaštenih predlagatelja  te 

sadrže: 
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           1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

           2. popis prijavljenih kandidata i njihovih zamjenika sa podacima o prebivalištu, 

datumu i godini rođenja, fotokopije osobnih iskaznica i izjave o prihvaćanju kandidature 

za člana, odnosno zamjenika člana i 

                 3. obrazloženje  prijedloga      

 

     3.      Kandidature: 

 

- Športsko rekreativno društvo Miljevci     predložio je kandidaturu za jednog 

člana i jednog   zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Antonija Vatavuk  iz Širitovaca, Drniš, Uz cestu kod škole 15A  rođena 10. svibnja 

1993. godine. - za člana 

Marija Puljić Braica  iz Drniša, Ulica Bana Nehorića 18, rođena 8. siječnja  1994. 

godine. – za zamjenika 

 

        -     Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci  predložio je kandidaturu za 

              jednog člana i jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako  

             slijedi: 

 

     1.   Antonio Vlaić, Drniš, Kaočine, Vlaići 5, rođen 23. prosinca 1993. godine. - za člana 

           Mateo Mazalin, Drniš, Vukovarska ulica2, rođen 9. travnja 2001. godine.  – za 

           zamjenika člana 

 

- Košarkaški klub DOŠK  predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Božo Vukušić iz Drniša, Ulica Petra Svačića 34, rođen 25. veljače 1998.godine. – za 

člana 

Stjepan Lojić iz Drniša, Parčić, Banovci 1A, rođen 19. studenog 1998. godine. – za 

zamjenika člana 

 

- Malonogometni klub Pokrovnik predložio je kandidaturu za jednog člana i 

jednog zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Ante Štrkalj, Drniš, Pokrovnik. Ulica Sv. Ante 5 , rođen 25. listopada 1993. godine. – 

   za člana 

    Stipe Menđušić, Drniš, Pokrovnik, Ulica Sv. Ante 12, rođen 4. veljače 2000. godine. – 

   za zamjenika  

 

- Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Mate Goreta iz Drniša, Kadina Glavica, Donje Gorete 16, rođen 28. lipnja 2003. 

godine. – za člana 

Anđela Mirković iz Drniša, Ulica, Serdara Nakića-Vojnovića 33, rođena 9. lipnja 

1995.godine.- za zamjenika člana 
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- Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Ana-Marija Ćoraš  Drniš, Športski park Podvornica 3, rođena 6. kolovoza 1998. 

godine.- za člana 

Ivana Đidara Drniš, Ulica Petra Svačića 86 rođena 3. veljače 1994. godine.- za 

zamjenika člana 

 

- Košarkaški klub DOŠK predložio je kandidaturu za jednog člana i jednog 

zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša kako slijedi: 

 

1. Tea Šarić iz Drniša, Kardinala Jurja Utišinovića 15,  rođena 15. siječnja 1999. godine. 

– za člana 

Dalia Bojčić, iz Drniša, Vukovarska ulica 16, rođena 11. listopada 1995. godine. – za 

zamjenika člana.  

 

 

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Drniša utvrdila je: 

- da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša  Športsko 

rekreativno društvo Miljevci pravovaljana,  

- da je kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Drniša Kulturno 

umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci    pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike člana Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša 

Malonogometni klub Pokrovnik  pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

-  da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK pravovaljana, 

- da je kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  Grada Drniša Košarkaški 

klub DOŠK  pravovaljana, 

-  da svi kandidati imaju prebivalište/boravište na području Grada Drniša, 

 - da svi kandidati imaju od navršenih petnaest godina do navršenih trideset godina života. 

  

 

 

Napominje se da sukladno članku 12. stavak 4. Zakona o savjetima mladih, član 

Savjeta mladih Grada Drniša koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja 

s radom u Savjetu mladih Grada Šibenika do isteka mandata na koji je izabran. 

 

     Člankom 9. Odluke o osnivanju propisano je da se popis važećih kandidatura utvrđuje 

na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih 

prijedloga. 
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Sukladno naprijed navedenom utvrđuje se popis važećih kandidatura za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Grada Šibenika kako slijedi: 

 

-  Športsko rekreativno društvo Miljevci     . : 

 1. Antonija Vatavuk 10. svibnja 1993. godine.  član 

          Marija Puljić Braica  8. siječnja  1994. godine.   zamjenik 

 

-    Kulturno umjetnička udruga „Miljevci“ Drinovci   

2. Antonio Vlaić, Drniš, 23. prosinca 1993. godine.  član 

         Mateo Mazalin, 9. travnja 2001. godine.  zamjenik člana 

 

 Košarkaški klub DOŠK  : 

 3. Božo Vukušić   25. veljače 1998.godine član 

Stjepan Lojić  19. studenog 1998. godine  zamjenik člana 

 

-  Malonogometni klub Pokrovnik : 

       4.  Ante Štrkalj, 25. listopada 1993. godine član 

    Stipe Menđušić,  4. veljače 2000. godine. –  za zamjenika člana  

 

-     Košarkaški klub DOŠK : 

             5.  Mate Goreta i 28. lipnja 2003. godine  član 

Anđela Mirković  9. lipnja 1995.godine.- za zamjenika člana 

 

-  Košarkaški klub DOŠK : 

6. Ana-Marija Ćoraš 6. kolovoza 1998. godine  član 

              Ivana Đidara  3. veljače 1994. godine.-  zamjenik člana 

 

- Košarkaški klub DOŠK : 

7.Tea Šarić 15. siječnja 1999. godine.  član 

Dalia Bojčić,  11. listopada 1995. godine.  zamjenik člana.  

 

 

 

 

Sukladno naprijed navedenom i članku 9. stavak 2. Odluke o osnivanju koji propisuje 

da lista kandidata sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika i datum i 

godinu rođenja, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih  kandidatura. 

 

Temeljem članka 10. stavka 6. Zakona o savjetima mladih ovo Izvješće o provjeri 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Drniša sa popisom važećih 

kandidatura  dostavlja se Gradskom vijeću Grada Drniša i bit će objavljeni na mrežnim 

stranicama Grada Drniša i na oglasnoj ploči Grada Drniša. 

 

 

       

                                                                                                     PREDSJEDNIK: 

               Zrinka Kulušić mag.oec.v.r.  
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