
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novigrad, 3. listopada 2015. 
 
 
 
 

Zapisnik sa 10. sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova 
održane 03. listopada 2015. godine 

Prostor mladih "Srce Novigrada", Velika ulica 1, Novigrad 
 
 
Prisutni/e članovi/ce Savjeta mladih: Deni Košeto, Petar Grgić, Ljiljana Kostić, Mateo Tomas 

Opravdano odsutne članice Savjeta mladih: Ilari Miani, Magdalena Vorfi 

Neopravdano odsutan član Savjeta mladih: Luka Kalčić 

 

Predsjednik Savjeta mladih konstatira da je prisutan kvorum potreban za početak sjednice. Na 

zapisnik sa devete sjednice Savjeta mladih kojeg je sastavila Ljiljana Kostić nema primjedbi, te se 

isti usvaja. Za zapisničarku 10. sjednice Savjeta mladih imenuje se Ljiljana Kostić. Savjet usvaja 

dnevni red koji predlaže predsjednik, te on glasi: 

 

 

 

Dnevni red 

 

1. Promjene u članstvu Savjeta mladih 
2. Program rada za 2016. godinu 
3. Razno 

 

Sjednica je započela u 16 sati. 

 

 

Točka 1. Promjene u članstvu Savjeta mladih 

Mateo Tomas predaje predsjedniku Savjeta mladih svoju ostavku na mjesto člana Savjeta mladih, 

koju predsjednik prihvaća. Predsjednik Savjeta predlaže da se Gradskom vijeću uz Mateovu ostavku 

preda i zahtjev za razrješenjem Luke Kalčića, koji nije aktivno sudjelovao u radu Savjeta i 

neopravdano je izostao sa osam sjednica Savjeta. Savjet se slaže sa prijedlogom, te jednoglasno 

odlučuje za zamjene predložiti Ivanu Kanturu i Mariu Matijašić o kojima se već razgovaralo na 



 
 

prethodnim sjednicama kao potencijalnim zamjenama s čime su se složile i članice odsutne na ovoj 

sjednici. Nove članice borave u Novigradu tijekom cijele godine što je velika prednost jer je 

Magdalena započela studij u Bologni te nije više tijekom godine u Novigradu, Deni je u Ljubljani, a 

Ilari u Rijeci, stoga će biti lakše bilo što organizirati sa većim brojem članstva Savjeta koji je u 

Novigradu. 

 
 
Točka 2.  Program rada za 2016. godinu 
Predsjednik je pripremio popis prijedloga aktivnosti za 2016. godinu, među kojima su i aktivnosti 
dogovorene na prethodnoj sjednici. Predsjednik izlaže Savjetu sve ideje uz kratko obrazloženje. 
Savjet se slaže sa predloženim, te ne dodaju nove ideje. Ljiljana K. predlaže da se za aktivnosti u 
prostoru više angažiraju sami mladi, a da Savjet nadzire ponašanje i održavanje čistoće. Sve 
aktivnosti predviđene za 2016. godinu stavit će se u prijedlog programa rada koji će se na sljedećoj 
sjednici predstaviti Gradonačelniku i predsjednici Gradskog vijeća. Za sve predviđene aktivnosti 
trebat će više od 10.000,00 kn. Predsjednik predlaže da se uključimo u božićni sajam sa prodajom 
kolača u prostoru, tombolom i sl. Savjet se slaže i dogovara se da će se to svakako organizirati radi 
prikupljanja sredstava i promocije prostora. 
Najviše se vremena posvećuje razgovoru o humanitarnom koncertu početkom ljeta iduće godine. 
Savjet želi prikupiti sredstva za još jednu, eventualno više socijalnih studentskih stipendija, a 
istovremeno organizirati i koncert za mlade. Savjet je svjestan da je riječ o zahtjevnom projektu, ali 
vremena ima dovoljno i uz dobru organizaciju moguć je uspjeh. Predsjednik će kontaktirati bend 
Balthazar i menadžera benda Silente kako bi s njima dogovorio gostovanje. 
Deni K. i Ljiljana K. će u narednom periodu posjetiti Osnovnu školu Rivarela i osmim razredima 
predstaviti rad Savjeta, i provesti kratku anketu o njihovim potrebama. Ljiljana K. će kontaktirati 
ravnateljicu škole i dogovoriti susret. Savjet se slaže kako je bitno da mlađe generacije budu 
upoznate sa Savjetom jer su među njima budući članovi i članice, kao i aktivni mladi građani/ke 
Novigrada. 
 
 
Točka 3. Razno 
Predsjednik obavještava Savjet kako je otvoren službeni mail Savjeta – savjet.mladih@novigrad.hr 
sa kojeg će se slati službeni mailovi, pozivi na događanja, komunicirati s medijima, te moći primiti 
mailovi. 
Savjet razmatra uređenje izloga prostora mladih. Dosad su izloge uređivali članovi i članice Galerije 
Agata sa svojim slikama, međutim Savjet se slaže da bi bilo dobro da se u izlogu prostora mladih 
predstavljaju mladi novigradski umjetnici i umjetnici. Ljiljana Kostić predlaže da se kontaktira 
Dragana Sapanjoš te da pod njenim vodstvom okupimo mlade umjetnice i umjetnike koji će urediti 
izlog. Savjet se s tim slaže, te je dogovoreno da će Ljiljana Kostić preuzeti organizaciju. 
 
 
Sjednica je završila u 17 sati. 
 

 

Zapisnik sastavila Ljiljana Kostić 

 

 

 

Predsjednik Deni Košeto 

mailto:savjet.mladih@novigrad.hr

