
 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
            GRAD TROGIR 
           SAVJET MLADIH 
KLASA: 622-01/20-01/4 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-2 
TROGIR, 15. svibnja  2020.g.           

 

ZAPISNIK 

s sedme sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane 15.SVIBNJA 2020.g. ( PETAK ) s 

početkom u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira Trg Ivana Pavla II br.1/ I. kat 

 

Nazočni članovi: 1.) Perković Ivan 2.) Rožić Lucija 3.) Čarija Marija 4.) Rožić Luka 5.)Sara Vukman 

Nenazočni članovi:1.) Rožić Marija 2.) Glasnović Petra 

 

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: 

 

1.Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice 

2.Prijedlog I. izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 

2020.godinu 

3.Razmatranje organiziranja događanja 

4.Uređenje prostorija Savjeta mladih Grada Trogira 

5.Razno 

 

Ad./1.Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira Predsjednik Savjeta 

mladih dao je na glasovanje zapisnik s 6. sjednice te je jednoglasno donesen. 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se zapisnik s 6.sjednice Savjeta Mladih. 

 

 



Ad./2.Prijedlog I. izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom 
za 2020.godinu 

S obzirom na situaciju uzrokovanu korona krizom očekujemo da će se u narednom periodu sredstva za 
rad Savjeta mladih u Proračunu  grada Trogira smanjiti. Trenutno ne možemo predvidjeti koliko ćemo 
sredstava imati do kraja godine. Odlučeno je da se ova točka odgodi sve dok Gradsko vijeće ne izglasa 
rebalans proračuna. 

Ad./3.Razmatranje organiziranja događanja 

Predsjednik Savjet mladih grada Trogira predložio je da se u narednom razdoblju organizira 
predavanje Ivice Kostelića. Predavanje bi se održalo u gradskoj vijećnici. Datum i vrijeme predavanja 
ovisi o epidemiološkoj situaciji. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad./4.Uređenje prostorija Savjeta mladih Grada Trogira 

Predsjednik Savjeta mladih Luka Rožić izvijestio je članove o nasilnoj provali u prostorije Savjeta 
mladih  i počinjenoj većoj materijalnoj šteti. Slučaj je prijavljen policiji i počinitelji su otkriveni, 
međutim stvari koje su ukradene nažalost još nisu pronađene. Trenutno ne možemo nikakve aktivnosti 
provoditi u prostorijama dok se šteta od provale ne sanira i uređenje privede kraju. 

Ad./5.Razno 

Jednoglasno je donesena odluka da se na 7.kongres Savjeta mladih Republike Hrvatske koji se 
održava u Zadru u razdoblju od 26.-28. lipnja kao predstavnici Savjeta mladih, upućuju  Luka Rožić i 
Ivan Perković. 

 

Sjednica je završila u 16:00 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodio:                   Predsjednik Savjeta mladih 

Luka Rožić         Luka Rožić 


