Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (,,N.N.“br. 41/14.) i članka 22. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 6/14.) Savjet mladih Grada
Trogira na 6. je sjednici, održanoj dana 11. veljače 2020. god., donio i podnosi Gradskom vijeću
Grada Trogira

IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA ZA RAZDOBLJE OD 18.06. DO
31.12 2019. GODINE

Člankom 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira utvrđeno je da Savjet mladih Grada
Trogira (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) podnosi izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada
Trogira. Od 18.06 do 31.12 2019. godine novi saziv Savjeta mladih održao je ukupno pet sjednica.
Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja ciljeva i projekata Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih,
zamjenik i pojedini članovi po potrebi su sudjelovali na konferencijama, okruglim stolovima i radnim
sastancima s predstavnicima Grada Trogira, te predstavnicima Savjeta mladih drugih gradova, općina i
županija.

Djelovanje Savjeta mladih Grada Trogira u 2019. godini:
1.Novi sastav Savjeta mladih
S obzirom da je početkom godine mandat prošlog saziva Savjeta mladih Grada Trogira istekao
Gradsko vijeće Grada Trogira je na 19. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. godine donijelo Odluku
o izboru članova Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih koji su tada izabrani su: Luka Rožić , Ivan Perković , Petra Glasnović, Lucija
Rožić, Marija Čarija, Sara Vukman i Marija Rožić. Također, izabrano je i 7 zamjenika članova: Vinko
Tomaš, Nina Bilić, Marin Restović, Vjeko Hrabar, Petra Pavković, Marin Perković, Ivana Glasnović.
Mandat članova savjeta traje 3 godine.

Konstituirajuća sjednica održala se 18. lipnja 2019. god. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika
izabran je Luka Rožić, a za zamjenika predsjednika Ivan Perković.
2. Sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
U razdoblju od 18. lipnja do 31. prosinca 2019. god. održano je ukupno 5. sjednica Savjeta mladih
Grada Trogira.
Na 3. sjednici održanoj 16. rujna Savjet mladih usvojio je Program rada s financijskim planom za
2020.godinu. Gradsko vijeće na 21. sjednici održanoj 1 listopada 2019. god. usvojilo je Program rada s
financijskim planom za 2020 godinu.
Zbog premašivanja određenih stavki u proračunu Savjet mladih je na svojoj 5. sjednici održanoj 05.
prosinca predložena I izmjena Programa rada s financijskim planom za 2019. Gradsko vijeće na 23.
sjednici održanoj 16. prosinca 2019.god. usvojilo je predložene izmjene.
Predsjednik Savjeta je pozivan na sjednice Gradskog vijeća, te je redovito sudjelovao u radu Gradskog
vijeća grada Trogira.
3. Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova
Na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih RH koja se održala u Slavonskom Brodu od 20. do 22.
rujna, kao predstavnice Savjeta mladih grada Trogira sudjelovale su Lucija Rožić i Nina Bilić.
Luka Rožić 15-17. studenog sudjelovao je na sjednici predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH
u Splitu.
4. Obilježavanje Dana grada Trogira 14. studenog 2019.
Savjet mladih grada Trogira organizirao je Dječju regatu povodom Dana grada. Na regati je
sudjelovalo 20 djece s područja grada Trogira. Regata se održala 10. studenog ispred Trogirske rive.
Također, Savjet mladih Grada Trogira je osigurao nagrade za pobjednike regate. Zbog vremenskih
neprilika prisiljeni smo bili odgoditi Dječju utrku za sljedeću godinu.
5. Poticanje uključivanja mladih u politički život
16. studenog u Gradskoj vijećnici održana je panel rasprava pod nazivom „ Važnost uključivanja
mladih u društvo“. Panel rasprava je organizirana u suradnji s Klubom mladih Trogir. Gosti panel
rasprave bili su: Dragica Vranješ (zastupnica u Hrvatskom saboru), Jere Kovačić (vijećnik u
županijskoj skupštini Splitsko - dalmatinske županije), Ante Škrobica (predsjednik Koordinacije
savjeta mladih RH i predsjednik ELSA-e Hrvatske).
6. Organizacija koncerta povodom „Trogirske adventure“
Savjet mladih grada Trogira 28. prosinca organizirao je koncert benda „Fortis“. Događaj se održao na
trgu.
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