Savjet mladih Grada Novigrada-Cittanova
Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrad-Cittanova

Novigrad, 26. rujna 2014.

Zapisnik sa 2. sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova
održane 26. rujna 2014. godine
Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Rivarela 7, Novigrad

Prisutni/e članovi/ce Savjeta mladih: Luka Kalčić, Deni Košeto, Magdalena Vorfi, Ljiljana Kostić, Petar Grgić, Mateo
Tomas, Ilari Miani
Predsjednik Savjeta mladih konstatira da su svi članovi i članice Savjeta mladih prisutni/e. Na zapisnik s prve sjednice
Savjeta mladih nema primjedbi, te se isti usvaja. Za zapisničarku 2. sjednice Savjeta mladih imenuje se Ljiljana Kostić.
Savjet usvaja dnevni red koji predlaže predsjednik, te on glasi:

Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Izbor zamjenika/ice predsjednika Savjeta mladih
Izrada programa rada za 2015. godinu i aktivnosti u preostalim mjesecima 2014. godine
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Savjeta mladih
Uređenje prostora za mlade
5. Renoviranje kino dvorane
6. Razno (ljetno kino, izleti)
Sjednica je započela u 17 sati.

Točka 1. Izbor zamjenika/ice predsjednika Savjeta mladih

Za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih Magdalena Vorfi predlaže Ljiljanu Kostić. Prijedlog se
jednoglasno usvaja i Ljiljana Kostić imenuje se zamjenicom predsjednika Savjeta mladih.

Točka 2. Izrada programa rada za 2015. godinu i aktivnosti u preostalim mjesecima 2014. godine
Zaključak 2. točke dnevnog reda jest kako je nužno održati još jednu sjednicu Savjeta na kojoj će se
Program rada za 2015. godinu detaljnije razraditi, te će se po mjesecima navesti sve planirane
aktivnosti uz predviđene financijske troškove. Nakon toga će predsjednik sastaviti konačni prijedlog
Programa rada za 2015. godinu koji će se na sljedećoj sjednici Savjeta, predviđenoj za studeni,

predstaviti predsjedniku Gradskog vijeća i pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Točka 3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Savjeta mladih
Jednoglasno se usvajaju predložene izmjene Poslovnika o radu.

Točka 4. Uređenje prostora za mlade

Zaključak 4. točke dnevnog reda je da je potrebno osnovati posebnu radnu skupinu Savjeta u kojoj
će biti oni članovi/ce koji su prisutni u Novigradu tijekom cijele godine. Dogovoreno je da će Savjet
brinuti za prostor mladih, te aktivnosti u prostoru unijeti u Program rada za 2015. godinu.

Točka 5. Renoviranje kino dvorane
Zaključeno je da će se na sljedećem sastanku kojem bude prisustvovao predsjednik Gradskog vijeća
razmotriti pitanja uključivanja Savjeta mladih u renoviranje novigradske kino dvorane.

Točka 6. Razno
S obzirom na to da je tek druga sjednica Savjeta mladih, brojne su teme koje Savjet razmatra, ideje
koje članovi/ce predlažu i aktivnosti koje bi se mogle ostvariti. Savjet se slaže da treba krenuti
polako i sa realnim planovima koji će biti izvedivi. Dogovoreno je da će prije održavanja redovite
sjednice, Savjet komunicirati putem tajne grupe na Facebooku i na taj način rješavati tekuće
probleme i novosti.

Sjednica je završila u 18.45.

Zapisnik sastavila Ljiljana Kostić

Predsjednik Deni Košeto

