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Temeljem članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novineˮ, broj 41/14) i
članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik
Općine Funtanaˮ, broj 07/15) Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine FuntanaFontane, na svojoj sjednici održanoj dana 31. prosinca 2015. godine, sastavlja

IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Funtana-Fontane objavljen je dana 03. prosinca 2015. godine na oglasnim pločama i
službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) te u dnevnom tisku “Glas Istreˮ.
Rok za podnašanje prijava za kandidature bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva, što
znači da je zadnji dan za podnašanje prijava bio 18. prosinca 2015. godine.
U Javnom pozivu je bilo istaknuto da se za člana Savjeta i zamjenika člana može kandidirati
i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području općine Funtana-Fontane koja u
trenutku podnašanja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Također, Javnim pozivom je bilo propisano da prijava mora sadržavati naziv i sjedište
ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja, podatke o kandidatu i
zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status - učenik, student,
zaposlenik, dr.), presliku osobne iskaznice za osobe s prebivalištem ili uvjerenje Policijske postaje
Poreč o boravištu kandidata i zamjenika, presliku rodnog lista ili domovnice kandidata i zamjenika,
očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature, obrazloženje prijedloga te izvadak iz
odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje status ovlaštenog predlagatelja.
Uvidom u zaprimljene prijave, a u postupku provjere formalnih uvjeta prijavljenih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane, Odbor za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane utvrdio je da je na Javni poziv za

isticanje kandidatura pristiglo ukupno 1 (jedna) prijava predlagatelja, za koju je u pogledu
zadovoljavanja formalnih uvjeta utvrđeno sljedeće:
PREDLAGATELJ: Nogometni klub “Funtanaˮ, Ograde bb, Funtana, ovlaštena osoba:
Đankarlo Milokanović, predsjednik
KANDIDATURE:
1. Kandidat: Marin Ševo, rođ. 29.12.1993. god., Dalmatinska 29, Funtana,
Zamjenik kandidata: Vedran Kundih, rođ. 26.07.1997. god., Dalmatinska 29b, Funtana,
2. Kandidat: Marko Pršurić, rođ. 04.08.1993. god., Coki 19, Funtana,
Zamjenik kandidata: Mateo Liović, rođ. 15.07.1999. god., Coki 25, Funtana,
3. Kandidatkinja: Fiama Milani, rođ. 22.12.1993. god., A. Gasparini 96, Funtana,
Zamjenica kandidatkinje: Vana Bilandžić, rođ. 23.08.1997. god., F. Blečića 26, Funtana,
4. Kandidat: Ante Liović, rođ. 28.06.1994. god., Coki 25, Funtana,
Zamjenik kandidata: Filip Liović, rođ. 30.05.1998. god., Coki 25, Funtana,
5. Kandidatkinja: Mihaela Beaković, rođ. 13.08.1994. god., Coki 24, Funtana,
Zamjenik kandidatkinje: Stefano Milokanović, rođ. 25.02.1998. god., Put Perila 20, Funtana.
Utvrđeno je da je prijava pristigla u roku određenim Javnim pozivom te da svi prijedlozi
kandidatura zadovoljavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom, odnosno da su isti
podneseni od strane ovlaštenog predlagatelja, da svi kandidati i njihovi zamjenici imaju od
navršenih 15 do navršenih 30 godina života te prijavljeno prebivalište na području općine FuntanaFontane, da je za iste podnesena sva propisana dokumentacija (preslike osobnih iskaznica, preslike
rodnih listova ili domovnica, potpisana očitovanja o prihvaćanju kandidature), da su prijedlozi
obrazloženi i podneseni na odgovarajućim obrascima te da je za predlagatelja dostavljen izvadak iz
Registra udruga kojim se dokazuje status ovlaštenog predlagatelja.
S obzirom na navedeno, utvrđeno je da je ukupno 1 (jedan) predlagatelj prijavio 5 (pet)
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane i njihove zamjenike.
Ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura, koji se nalazi u
privitku istoga, dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane i objavljuju se na
oglasnim pločama i službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) te u
dnevnom tisku “Glas Istreˮ u vidu obavijesti o istima.
Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih
kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za
članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta
mladih Općine Funtana-Fontane.
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