
         
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
            GRAD TROGIR 
            SAVJET MLADIH 
KLASA: 622-01/19-01/12 
URBROJ: 2184/01-31/01-19-2 
Trogir,05.prosinca 2019. 

 

ZAPISNIK 

s pete sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane dana 05.prosinca 2019.g. ( petak) u Salonu 

Grada Trogira s početkom u 18:00 sati. 

Nazočni članovi: 1.) Perković Ivan 2.) Rožić Lucija 3.)Glasnović Petra  4.) Rožić Luka  5.) Čarija 

Marija 

Nenazočni članovi:1.) Rožić  Marija 2.) Vukman Sara 

Nazočni zamjenici: 1.) Tomaš Vinko 2.) Nina Bilić 

Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Trogira Rožić Luka , koji pozdravlja sve nazočne te 

konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red 

koji je prihvaćen i glasi: 

D n e v n i     r e d : 

1.Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice 

2.Upoznavanje članova s financijskim sredstvima za tekuću godinu  

3.Dogovor oko novog termina "Dječje utrke" 

4.Osmišljavanje aktivnosti Savjeta mladih  povodom nadolazećih blagdana 

5.Razno 

Ad./1.Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira Predsjednik Savjeta 

mladih dao je na glasovanje zapisnik s 4. sjednice te je jednoglasno donesen. 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se zapisnik s 4.sjednice Savjeta Mladih. 

2.Upoznavanje članova s financijskim sredstvima za tekuću godinu  

Zbog većih troškova sredstava u stavkama Troškova promidžbe i Službenih putovanja moramo 

napraviti rebalans proračuna. Prijedlog rebalansa proračuna jednoglasno je usvojen i on će se uputiti 

Gradskom vijeću na izglasavanje. 

 



3.Dogovor oko novog termina "Dječje utrke" 

S obzirom da smo „Dječju utrku“  bili prisiljeni odgoditi zbog vremenskih uvjeta, s četiri glasa za i 

jednim protiv odlučeno je da termin održavanja utrke prebacimo u proljeće kada budu ljepša i 

prigodnija vremena za djecu. 

4.Osmišljavanje aktivnosti Savjeta mladih  povodom nadolazećih blagdana 

Predsjednik Luka Rožić predlaže da Savjet Mladih organizira koncert neke glazbene grupe povodom 

zimske adventure u Trogiru. Prvi prijedlog bio je grupa Dalmatino, međutim u razgovoru s 

menađerom grupe Dalmatino shvaćamo da je taj izbor preskup za naš proračun. Petra Glasnović 

predlaže Fortis bend čija je cijena 4000,00kn. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

5.Razno 

Predsjednik predlaže da SMGT organizira prigodni blagdanski domjenak. Predsjednik se obvezuje da 

će u narednim danima prikupiti ponude. 

 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 

 

 

Zapisnik vodio:                               Predsjednik Savjeta mladih 

Luka Rožić                        Luka Rožić 

 

 

 

 

 

 


