REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/17-01/6
URBROJ: 2184/01-02/01-17-2
TROGIR, 10. ožujka 2017.g.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 10. ožujka 2017. (petak) u 16:30 h
u Gradskom salonu.
Nazočni članovi/zamjenici članova: 1. Mustapić Ante (zamjenik člana) 2. Rožić Nikola 3.
Stipčić Dina (zamjenica članice) 4.Škrobica Ante (član), 5.Šustić Ivan (član), 6.Vranješ Petra
(članica)
Nenazočni članovi: 1.Cvijanović Toni
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica, koji pozdravlja sve
nazočne te konstatira da je nazočno 6 od 7 članova/zamjenika Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Prijedlog izmjene Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu
2. Prijedlog organiziranja dodjele nagrada za najbolje sportaše u 2016. godini
3. Prijedlog organiziranja projekta „Trogir u Bruxellesu“
4. Glasanje o povjerenju predsjedniku Savjeta mladih
5. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
-verifikacija zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 5. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 5. sjednice Savjeta mladih.
1. Prijedlog izmjene Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu
Jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK
Donosi se 1. izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za
2017. godinu za sljedeće aktivnosti: Ostali nematerijalni troškovi na način da se iznos od
10.000,00 kn u cijelosti prebaci u novu stavku Troškovi vezani za Međunarodni tjedan mladih
2017. (troškovi fotografiranja, pehari i medalje za sportska natjecanja, troškovi izrade
fotografija za izložbu, troškovi izrade plakata i letaka, troškovi reprezentacije).
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2. Prijedlog organiziranja dodjele nagrada za najbolje sportaše u 2016. dodini
Članovi Savjeta mladih predložili su da i ovoga puta sudjeluju u organizaciji dodjele nagrada
najboljim sportašima s područja grada Trogira za njihove doprinose ostvarene u prethodnoj
godini. Predloženo je da se i ove godine organizacijski pomogne Zajednici sportskih udruga
Trogira te da dodjela bude krajem tekućeg ili početkom sljedećeg mjeseca.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se prijedlog organiziranja dodjele nagrada za najbolje sportaše u 2016. Godini.
3. Prijedlog organiziranja projekta „Trogir u Bruxellesu“
Članovi Savjeta mladih došli su na ideju za ovako veliki projekt koji bi se proveo povodom
20. obljetnice uvrštavanja stare gradske jezgre Trogira na UNESCO-v popis materijalne
baštine. Predsjednik Savjeta mladih dodao je da bi se projekt trebao održati pod
pokroviteljstvom hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Cilj je projekta predstaviti
Trogir kroz kratko predavanje, klapsku "pismu" Klape Tragos te dramsku točku glumca
trogirskih korijena g. Joška Ševe. Projekt bi trebao biti realiziran krajem travnja.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se prijedlog organiziranja projekta „Trogir u Bruxellesu“.
4. Glasanje o povjerenju predsjedniku Savjeta mladih
Na zahtjev predsjednika Savjeta mladih na dnevni je red uvrštena točka o glasanju o
povjerenju predsjednika Savjeta mladih. Nakon kratkog izlaganja i ukazivanja na probleme
koji su se počeli pojavljivati u radu Savjeta mladih, prisutni su jednoglasno podržali i izglasali
povjerenje predsjedniku Savjeta mladih.
5. Razno
Predsjednik Savjeta predložio je članovima da razrade ideje koje bi mogle biti realizirane kroz
buduće vrijeme. Poseban je naglasak stavljen na proslavu 20. obljetnice uvrštavanja jezgre
Trogira u UNESCO-v popis materijalne kulturne baštine (o čemu je bilo govora i ranije) te na
nadolazeće ljeto i program Međunarodnog tjedna mladih. S obzirom da nije bilo više tema za
raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 6. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 17:30 sati.

Zapisnik vodila:
Dina Stipčić

Predsjednik Savjeta mladih:
Ante Škrobica
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