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           REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 

           GRADSKO VIJEĆE 

            SAVJET MLADIH  

KLASA: 030-01/22-01/12 

URBROJ: 2181-13-51/01-22-2 

TROGIR,  20. prosinca  2022.godine  

ZAPISNIK 

sa 3. sjednice  Savjeta mladih Grada Trogira održane dana  20.prosinca 2022.godine (utorak)  u Salonu 

Grada Trogira  s početkom u  16:30 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI /ZAMJENICI : 1.) DORA MARAVIĆ; 2.)  KARLA ŽARKOVIĆ 

(zamjenica članice Karle Muštra) 3.) TONKA PARČINA (zamjenica članice Anke Županović) i  

4.) BRANKA LIJOVIĆ (zamjenica članice Karle Milat)  

 

Sjednicu otvara predsjednica Savjeta mladih Dora Maravić te se konstatira da je sjednici nazočno 4 

člana/zamjenika članova Savjeta mladih te da sjednica može započeti sa radom . 

Za sjednicu je predložen  i jednoglasno prihvaćen dnevni red koji glasi : 

 

D n e v n i     r e d : 

 

1.Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće  sjednice Savjeta mladih  

2.Verifikacija zapisnika sa  2.sjednice Savjeta mladih  

3.Prijedlog I. dopune Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira  sa financijskim planom za 

2023.godinu  

 

 

Ad./1.Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće  sjednice Savjeta mladih  

Predsjednica Dora Maravić stavila je na glasovanje zapisnik sa konstituirajuće sjednice te je 

jednoglasno donesen 

zaključak 

Usvaja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice  Savjeta mladih Grada Trogira. 

 

Ad/2.Verifikacija zapisnika sa  2.sjednice Savjeta mladih  

Predsjednica Dora Maravić stavila je na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice  te je jednoglasno donesen 

zaključak 

Usvaja se zapisnik sa  2.  sjednice  Savjeta mladih Grada Trogira. 

 

Ad./3.Prijedlog I.dopune Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira  sa financijskim planom 

za 2023.godinu  

Prdsjednica Dora Maravić obrazložila je zašto je potrebno donjeti  I. dopunu Programa  rada Savjeta 

mladih za 2023.godinu.Naime,  s obzirom na razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja iznosa u 

kunama i eurima  od 5. rujna 2022. do 31.prosinca 2023.godina , a navedeni Program rada Savjeta 

mladih odnosi se na razdoblje kada će euro biti službena valuta (od 01.siječnja 2023.godine ) ,predlažu 

se  I. dopune  Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira  sa financijskim planom za 2023.g. budući 

je vrijednost u donesenom Programu  bila iskazana samo u kunama,  a ne i u  eurima. Zakonom o 

uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22) 

navedeno je da je  euro  službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici 

Hrvatskoj, a  iznosi navedeni u kunama u pravnim instrumentima smatraju se iznosima u euru uz 

primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga 

Zakona. Pozivanje na kunu bez navođenja iznosa u pravnim instrumentima smatra se pozivanjem na 

euro. Sukladno iznjetom  potrebno je dopuniti i  financijski plan Savjeta mladih za 2023.godinu , na 

način da se iznosi iskazuju u eurima po konverziji 1 euro = 7,53450 kuna 
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Predsjednica Dora Maravić je stavila na glasovanje prijedlog I. dopuna Programa rada Savjeta mladih 

sa financijskim planom za 2023.godinu  te je jednoglasno donesen 

 

                                                                      Zaključak 

1.Donosi se I.dopuna  Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 

2023.g.u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 

2. Akt  iz toč.1.ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Trogira na odobrenje.  

 

 

Sjednica je završena  u 16:45  sati. 

                                        

                                             PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 

                        Dora Maravić,v.r.                              


