IZVJEŠĆE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA O PROVJERI
FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA
SAVJET MLADIH OPĆINE MRČANA
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Marčana u sastavu Diego Biljuh,
predsjednik, Dolores Čalić i Elvis Peruško, članovi je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca
2020. godine utvrdilo kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Marčana po javnom pozivu, KLASA: 021-005/20-01/02, URBROJ: 2168/05-01-20-01 od 28.
rujna 2020. godine te utvrdilo izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura.
Odbora za izbor i imenovanja povjerenstva za provedbu oglasa (U daljnjem tekstu:
Odbor) utvrđuje da je povodom Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih Općine Marčana, KLASA: 021-005/20-01/02, URBROJ: 2168/05-0120-01 od 28. rujna 2020. godine, koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine
Marčana dana 11. studenog 2020. godine pristigao u roku za podnošenje kandidatura (26.
studenog 2020. godine), dana 26. studenog 2020. godine, jedan prijedlog za izbor članova
savjeta mladih u zatvorenoj omotnici.
Odbor utvrđuje kako je prijedlog kandidature za članove Savjeta mladih Općine
Marčana (u daljnjem tekstu: „Savjet mladih“) predao samo jedan predlagatelj i to „Klub mladih
Istarskog demokratskog sabora“, koji je sukladno odredbi točke IV. Javnog poziva, kao
pomladak političke stranke, ovlašten predlagatelj kandidatura.
Odbor utvrđuje kako je ovlašteni predlagatelj kandidatura za članove Savjeta mladih,
„Klub mladih Istarskog demokratskog sabora“, na propisanim obrascima SM 1-1, SM 1-2 i SM
1-3 te uz preslike osobnih iskaznica za sve kandidate i njihove zamjenike, predložio sljedeće
kandidate i njihove zamjenike:
- kandidat Josip Peruško iz Peruški, Peruški 10, rođen 28. listopada 1993. godine,
- zamjenik kandidata Antonio Radola iz Loborike, Loborika 104A, rođen 25. siječnja
1997. godine,
- kandidat Gianluca Draguzet iz Kujići, Kujići 26, rođen 31. srpnja 1996. godine,
- zamjenica kandidata Leonie Marie Vojnić iz Prodola, Prodol 35A, rođena 11. studenog
1996. godine,
- kandidat Luka Škabić iz Krnice, Krnica 111, rođen 09. travnja 1996. godine,
- zamjenica kandidata Tea Dobran iz Raklja, M. Percana 60A, rođena 04. lipnja
1994. godine,
- kandidatkinja Valentina Žgomba iz Loborike, Loborika 66, rođena 24. kolovoza 1995.
godine,
- zamjenica kandidatkinje Fabrizia Percan iz Loborike, Loborika 8, , rođena 27. lipnja
1994. godine,
- kandidat Mislav Fabijančić iz Marčane, Marčana 341, rođen 20. svibnja 1996. godine,
- zamjenica kandidata Hana Radolović iz Marčane, Marčana 313, rođena 21. siječnja
1995. godine.
Odbor utvrđuje da formalne uvjete propisane Javnim pozivom, a to su da kandidati u
trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15)
do navršenih trideset (30) godina života i da imaju prebivalište ili boravište na području Općine
Marčana, kao i da nisu članovi kojeg drugog savjeta mladih općine ili grada, ispunjavaju svi
predloženi kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici te sukladno tome utvrđuje

Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih
1. Kandidat Gianluca Draguzet, rođen 31. srpnja 1996. godine i zamjenica kandidata Leonie
Marie Vojnić, rođena 11. studenog 1996. godine.
2. Kandidat Mislav Fabijančić, rođen 20. svibnja 1996. godine i zamjenica kandidata Hana
Radolović, rođena 21. siječnja 1995. godine.
3. Kandidat Josip Peruško, rođen 28. listopada 1993. godine i zamjenik kandidata Antonio
Radola, rođen 25. siječnja 1997. godine.
4. Kandidat Luka Škabić, rođen 09. travnja 1996. godine i zamjenica kandidata Tea Dobran,
rođena 04. lipnja 1994. godine.
5. Kandidatkinja Valentina Žgomba, rođena 24. kolovoza 1995. godine i zamjenica
kandidatkinje Fabrizia Percan, rođena 27. lipnja 1994. godine.
Utvrđuje se da je sve kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Marčana istaknuo „Klub mladih Istarskog demokratskog sabora“.
U Marčani 21. prosinca 2020.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
PREDSJEDNIK
Diego Biljuh, v.r.

