REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/14-01/ 4
URBROJ: 2184/01-02/01-14-2
TROGIR, 11. rujna 2014.g.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 11.rujna 2014. god. (četvrtak) u
14:30 sati u Gradskom salonu.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Đorđević Jelena, 3.Rogulj Lovro, 4.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Čorić Domagoj, 2.Mrdaković Darija, 3.Rožić Nikola
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 4 od 7 članova Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 3. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Trogira
2. Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana mladih 12.08.2014.
3. Analiziranje pristigle ankete provedene u SŠ Ivan Lucić, Trogir
4. Prijedlog nacrta Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu
5. Prijedlog okvirnog plana suradnje s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Trogir,
Trogir
6. Razno
Nakon što je pročitan predviđeni dnevni red, zamjenik predsjednika predlaže da se isti dopuni
točkom pod rednim brojem 6. „Prijedlog utvrđivanja sredstava potrebnih za rad Savjeta
mladih u zadnjem kvartalu 2014. godine“ te da točka 6. postane točka 7. Nazočni su
jednoglasno podržali prijedlog za dopunu dnevnog reda, svjesni činjenice da do kraja godine
postoji nekoliko važnih aktivnosti koje bi Savjet trebao realizirati te usvojeni dnevni red u
cijelosti glasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Trogira
Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana mladih 12.08.2014.
Analiziranje pristigle ankete provedene u SŠ Ivan Lucić, Trogir
Prijedlog nacrta Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu
Prijedlog okvirnog plana suradnje s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Trogir,
Trogir
6. Prijedlog utvrđivanja sredstava potrebnih za rad Savjeta mladih u zadnjem kvartalu
2014. godine
7. Razno
1

-verifikacija zapisnika s 3. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih stavio je na glasovanje zapisnik s 3. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 3. sjednice Savjeta mladih.
Ad./1. Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih podsjetio je članove da im je Poslovnik dostavljen uz poziv za 4.
sjednicu. Obrazložio je kako u nacrtu prijedloga Poslovnika nema većih promjena u odnosu
na raniji. Bitna novina je da je u prijedlogu dodan stavak predložen od strane njegova
zamjenika, u kojem se navodi da će se zapisnici objavljivati na službenim stranicama Grada.
Na taj će način javnost biti redovito informirana o radu Savjeta. Otvara se rasprava, a kako
nije bilo prijavljenih za istu, zatvara se. Prijedlog je dan na glasovanje te jednoglasno usvojen.
Donesen je
ZAKLJUČAK
Usvaja se Poslovnik o radu Savjeta mladih u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Ad./2. Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana mladih 12.08.2014.
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira obilježili su ovogodišnji Međunarodni dan mladih
sudjelovanjem na turniru u košarci, koji se odvio 10. kolovoza (nedjelja) u Kaštel Lukšiću, s
početkom u 18 h. Od članova Savjeta mladih Grada Trogira, prisutni su bili: Toni Cvijanović,
Jelena Đorđević, Nikola Rožić i Ante Škrobica. U formiranju ekipe pridružili su se još neki
mladi s područja Grada, i to Blaž Ševo i Ivan Šustić. Nažalost, poraz ekipi zadali su kasniji
finalisti. Toni Cvijanović i Ante Škrobica na sjednici su konstatirali kako su zadovoljni
rezultatom te još jednom izrazili zahvalnost Blažu Ševi i Ivanu Šustiću, koji su se pridružili
natjecanju. Jelena Đorđević nadodala je da je sudjelovanje na takvom turniru bilo najbolja
opcija za ovu godinu s obzirom na to da je Grad Trogir trenutno u poprilično lošoj
financijskoj situaciji, a održavanje bilo kakve vrste igara zahtijeva veće izdatke iz gradskog
proračuna. Članovi su izrazili kako se nadaju da će Savjet mladih Grada Trogira sljedeće
godine i sam biti u mogućnosti organizirati sličan turnir te u njega uključili što veći broj
mladih s područja Grada i okolnih mjesta.
Ad./3. Analiziranje pristigle ankete provedene u SŠ Ivana Lucića
Predsjednik Savjeta mladih predlaže da se navedena točka skine s dnevnog rada jer zbog
obaveza tog dana nije bio u mogućnosti dostaviti potreban materijal. Na zahtjev predlagatelja,
točka se skida s dnevnog reda.
Ad./4. Prijedlog nacrta Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira sastavili su nacrt Programa rada s financijskim planom
za sljedeću godinu. Utvrdili su kako će za nekoliko dana dogovoriti još jedan sastanak na
kojem će se utvrditi ostali detalji potrebni za realizaciju Programa. Na isti će sastanak biti
pozvan i gradonačelnik te njegovi zamjenici, prilikom čega će im Savjet okvirno izložiti svoje
planove.
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Ad./5. Prijedlog okvirnog plana suradnje s Domom za psihički bolesne odrasle osobe
Trogir, Trogir
Predsjednik Savjeta mladih predlažio je da se posjet Domu za psihički bolesne odrasle osobe
Trogir odvija minimalno jedan put mjesečno. Zamjenik predsjednika istaknuo je da bi posjeti
trebali biti uglavnom vikendima, s obzirom na obveze koje članovi imaju tijekom tjedna.
Domu će se nastojati pružiti i određena financijska pomoć. Zamišljeno je da se uoči Božića
organizira prikupljanje sredstava, namirnica i potrepština za članove Doma, ali i za ostale
potrebite osobe s područja Grada. Lovro Rogulj nadodao je kako je ovakva vrsta pomoći u
Gradu svakako potrebna, ali da bi od sljedeće godine Savjet trebao poraditi na osnivanju
udruga koje će baviti ovakvom djelatnošću i u koje će se moći uključiti što veći broj
zainteresiranih građana, posebice mladih. Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se prijedlog okvirnog plana suradnje s Domom za psihički bolesne odrasle osobe
Trogir, Trogir.
Ad./6. Prijedlog utvrđivanja sredstava potrebnih za rad Savjeta mladih u zadnjem
kvartalu 2014. godine
Članovi Savjeta mladih utvrdili su kako postoje određene aktivnosti koje je potrebno
realizirati do kraja 2014. godine (humanitarne akcije, javne tribine, obilježavanje Dana Grada
i sl.) te su s obzirom na to odredili sredstva potrebna za realizaciju istih. Prijedlog je dan na
glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se prijedlog utvrđivanja sredstava potrebnih za rad Savjeta mladih u zadnjem kvartalu
2014. godine te je isti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Trogira na odobravanje.
Ad./7. Razno
Članovi Savjeta odlučili su kako će analizu ankete provedene u SŠ Ivan Lucić postaviti na
dnevni red sljedeće sjednice. Spomenuli su i to da će se priključiti akciji dobrovoljnog
darivanja krvi te potaknuti na to ostale mlade.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 4.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 17:30 h.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović
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