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           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

             GRAD TROGIR 

           GRADSKO VIJEĆE 

            SAVJET MLADIH  

KLASA: 622-01/19-01/6 

URBROJ: 2184/01-31/01-19-2 

TROGIR,  18. lipnja  2019.g. 

ZAPISNIK 

 

sa  konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane dana  18. lipnja 2019.g. ( utorak) 

u Salonu Grada Trogira  s početkom u  17:00 sati. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša koji je pozdravio nazočne, 

čestitao im na izboru te  pojasnio postupak konstituiranja . 

 

NAZOČNI ČLANOVI : 1.) Čarija Marija; 2.) Glasnović Petra; 3.) Perković Ivan; 4.) Rožić Lucija; 5.) 

Rožić Luka;  6.) Rožić Marija i 7.) Vukman Sara  

NAZOČNI ZAMJENICI ČLANOVA :Vinko Tomaš (zamjenik Rožić Luke)    

 

OSTALI NAZOČNI: Ruža Kovačević Bilić, zamjenica gradonačelnika i Dujo Odžak, zamjenik 

pročelnika 

 

Za sjednicu je predložen   

 

D n e v n i     r e d : 

1.Utvrđivanje dobno najstarijeg člana za predsjedatelja sjednice 

2.Izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira  

3.Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira  

 

1.Utvrđivanje dobno najstarijeg člana za predsjedatelja sjednice 

Konstituirajućom sjednicom Savjeta mladih do izbora predsjednika predsjedava dobno najstariji član 

Savjeta mladih . Uvidom u  kandidature izabranih članova Savjeta mladih Grada Trogira utvrđuje se 

da je dobno najstarija članica Rožić Marija , koja je nazočna na sjednici te nastavlja voditi sjednicu 

kao predsjedateljica . 

 

2.Izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira  

Predsjedateljica  sjednice Rožić Marija poziva nazočne za isticanje prijedlog za predsjednika Savjeta 

mladih. Također traži da se izjasne dali su za tajno glasovanje za izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika putem glasačkih listića  ili za javno glasovanje. Nazočni su suglasni da se izbor 

predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih  provede javnim glasovanjem . 

Glasnović Petra predlaže za predsjednika  Rožić Luku  . 

Rožić Luka predlaže za predsjednicu Glasnović Petru. 

Predsjedateljica Rožić Marija stavlja na glasovanje prijedlog da Rožić Luka bude predsjednik Savjeta 

mladih  te je za isti prijedlog glasalo  5  „ZA“ i  2 „SUZDRŽANA“ . 

Predsjedateljica stavlja na glasovanje prijedlog da Glasnović Petra bude predsjednica Savjeta mladih 

te je za isti prijedlog glasalo  1 „ZA“ . 

Na temelju provedenog glasovanja  donesena je 

ODLUKA 

Za predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira izabran je ROŽIĆ LUKA. 
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3.Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira  

Sjednicu je nastavio voditi predsjednik Savjeta mladih Rožić Luka te pozvao nazočne za isticanje 

prijedloga za zamjenika  predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira . 

Glasnović Petra predlaže Perković Ivana za zamjenika predsjednika Savjeta mladih. 

Perković Ivan predlaže Rožić Mariju za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih. 

Predsjednik Luka Rožić stavlja na glasovanje prijedlog da se za zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih izabere Perković Ivan te je za isti prijedlog glasovalo 6 „ZA“ i 1 “SUZDRŽAN“. 

Predsjednik Rožić Luka stavlja na glasovanje prijedlog da se za zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih izabere Rožić Marija  te je za isti prijedlog glasovalo 1 „ZA“ . 

Na temelju provedenog glasovanja  donesena je 

ODLUKA 

Za  zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira izabran je PERKOVIĆ IVAN. 

 

Sa ovim je konstituiranje Savjeta mladih završeno te predsjednik Savjeta mladih  Rožić Luka  

zaključuje sjednicu  u 17:25 sati. 

                                        

 

 

                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 Ante Piteša,ing. 

__________________ 

          

                                                 PREDSJEDAVAJUĆA 

                            Rožić Marija 

                __________________          

 

 PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH 

                             Rožić Luka 

            ____________________                


