
 
 
     
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
            GRAD TROGIR 
           SAVJET MLADIH 

KLASA: 622-01/19-01/9 
URBROJ: 2184/01-31/01-19-2 
TROGIR, 16. rujna   2019.g.           
 
                                                                            ZAPISNIK 
sa treće sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane dana 16.rujna 2019.g. ( ponedjeljak) u Salonu 
Grada Trogira s početkom u 11:00 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 
 
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Rožić Luka , koji pozdravlja sve nazočne te 
konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih pročitao je dnevni 
red koji je prihvaćen i glasi: 
 
                                                                        D n e v n i  r e d : 
 
1. Verifikacija zapisnika s druge sjednice  
2. Aktivnosti za proslavu Dana grada Trogira 
3. Osmišljavanje i kreiranje aktivnosti za 2020.godinu 
4. Usvajanje financijskog plana za 2020.godinu 
5. Razno 
 
Ad./1.Verifikacija zapisnika s druge sjednice Savjeta mladih Grada Trogira 
 Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s druge sjednice te je jednoglasno donesen. 
 
                                                                     ZAKLJUČAK 
Usvaja se zapisnik s druge sjednice Savjeta mladih. 
 
Ad./2. Aktivnosti za proslavu Dana grada Trogira 
Predsjednik Luka Rožić predlaže da se za Dan grada (14.11) u suradnji s sportskim klubovima s 
područja Trogira organiziraju sportska natjecanja u različitim sportovima za djecu i mlade. Savjet 
mladih bi osigurao nagrade za pobjednike .Isto  se jednoglasno usvaja.  
Petra Glasnović predlaže organizaciju koncerta. Prijedlog je uzet na razmatranje, odlučeno je da će se 
o njemu donijeti odluka na sljedećoj sjednici. Zadužuje se Petra Glasnović da prikupi ponude od 
nekoliko izvođača. 
 
Ad./3. Osmišljavanje i kreiranje aktivnosti za 2020. godinu 
Predsjednik Luka Rožić iznosi sljedeće aktivnosti za sljedeću godinu: 
-organizacija raznih sportskih manifestacija 
-organiziranje kulturnih događaja (predstave, kazališne igre, drame) 
-provođenje humanitarnih i volonterskih akcija 
-promoviranje Savjeta mladih grada Trogira 
-suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima mladih o 
temama koje su bitne za mlade i organizacija susreta s predstavnicima udruga koje se bave mladima 



-održavanje predavanja govornika stručnjaka na temu edukacije, poslovanja, znanosti, tehnologije i 
kreativnosti 
-obilježavanje Dana grada Trogira 14.studenog 2020. 
-obilježavanje Međunarodnog tjedna mladih 
-poticanje mladih na nastavak školovanja 
-poticanje mladih na poduzetništvo 
-edukacija mladih o društven-odgovornom ponašanju 
Aktivnosti  za 2020.godinu su jednoglasno usvojene. 
 
Ad./4. Usvajanje financijskog plana za 2020.godinu 
Predsjednik Luka Rožić izlaže financijski plan za 2020. godinu. 
Troškovi su: 
-Organiziranje sportskih manifestacija,kulturnih događaja, humanitarnih i volonterskih 
aktivnosti,održavanje predavanja i ostalih edukacija 25.000,00kn 
-Promidžbeni materijali Savjeta mladih  3.000,00kn 
-Suradnja Savjeta mladih s drugim organizacijama i službena putovanja 12.000,00 
-Ostali troškovi 10.000,00 
Financijski plan za 2020.godinu je jednoglasno usvojen i prilaže ovom zapisniku kao njegov sastavni 
dio te se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Trogira na odobrenje . 
 
Ad./5. Razno 
Ivan Perković predlaže organizaciju predstave u 12. mjesecu za srednjoškolske uzraste. Prijedlog je 
jednoglasno prihvaćen. Ivan Perković se zadužuje za osmišljavanje strukture i izbor komada 
(književno djelo dramskog sadržaja) do iduće sjednice. 
 
Sjednica je završila u 12:00 sati  
 
Zapisnik vodio:      Predsjednik Savjeta mladih: 
  Luka Rožić                Luka Rožić 
 


