ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Općine Mala Subotica
održane dana 07.12.2010. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Općine,
Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOĆNI ČLANOVI :Ana Jambrović, Monika Koprivec, Aleksandar Horvat, Marijan Horvat,
Ivan Lacković
OSTALI NAZOČNI :Vladimir Domjanić, načelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Sjednicu otvora načelnik V.Domjanić i pozdravlja sve nazočne. Utvrđuje da sjednici
prisustvuju svi članovi Savjeta mladih te da je ispunjen kvorum. Članovi savjeta mladih
pojedinačno se predstavljaju. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED :
1. Izvješće o rezultatima glasovanja kod izbora članova Savjeta mladih
Općine Mala Subotica
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
3. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
4. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1. Izvješće o rezultatima glasovanja kod izbora članova Savjeta mladih
Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić, članove Savjeta mladih upoznao je sa rezultatima
izbora članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica koji se tajnim glasovanjem održao
na 15.sjednici Općinskog vijeća, 09.11.2010.godine. Odbor za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća u sastavu: Jadranka Sermek kao predsjednica i Vladimir Horvat kao
član, nakon prebrojavanja glasova podnio je sljedeće izvješće o glasovanju :

1. Horvat Aleksandar, A.Šenoe 42, Sveti Križ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predlagatelj: DVD Sveti Križ
Horvat Marijan, B.Radića 67, Mala Subotica
Predlagatelj: DVD Mala Subotica
Ignac Miro, Piškorovec 30A
Predlagatelj: NK «Romska vatra»
Jambrović Ana, N.Tesle 20, Štefanec
Predlagatelj : Udruga žena Štefanec
Koprivec Monika, Športska 32, Palovec
Predlagatelj: Udruga mladih Palovec
Kovačić Zdravko, A.Stepinca 72, Mala Subotica
Predlagatelj: Puhački orkestar Općine Mala Subotica
Lacković Ivan, Strelec 103
Predlagatelji: Udruga mladih Držimurec-Strelec i
DVD Držimurec-Strelec

broj glasova
___9___
___11___
___2___
___10___
___11___
___3___

___10___

Prema broju dobivenih glasova Odbor za izbor i imenovanje izvršio je rangiranje
kandidata te je vijećnicima podnio listu članova Savjeta mladih Općine :
1.
2.
3.
4.

Horvat Marijan, B.Radića 67, Mala Subotica
Koprivec Monika, Športska 32, Palovec
Jambrović Ana, N.Tesle 20, Štefanec
Lacković Ivan, Strelec 103

5. Horvat Aleksandar, A.Šenoe 42, Sveti Križ
Načelnik upućuje čestitke izabranim članovima Savjeta mladih te ih poziva na
suradnju. Ističe da je vrlo pozitivno od strane zakonodavstva da se preko Savjeta mladih
mladi uključuju u rad općine a time i u javni život sredine u kojoj žive. Prilikom
obnašanja dužnosti člana Savjeta mladih, osobne interese treba staviti po strani a
osnovni poriv mora biti doprinos napretku mladih u vlastitoj sredini. Poziva sve članove
Savjeta mladih da prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća kako bi bili upoznati s
odlukama i zaključcima koje se sprovode na području Općine Mala Subotica.
Ad.2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
Načelnik Općine, Vladimir Domjanić, upoznaje prisutne da prema Odluci o osnivanju
Savjeta mladih Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije br.16/2010)
članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta . Usmeno su predloženi slijedeći članovi za predsjednika
i zamjenika predsjednika Savjeta: Monika Koprivec za predsjednicu a Marijan Horvat za
zamjenika predsjednika.
Oba kandidata dobila su po 5 glasova te načelnik konstatira da je za predsjednicu
Savjeta mladih Općine Mala Subotica izabrana Monika Koprivec, a za zamjenika
predsjednice Marijan Horvat te im upućuje čestitke i želje za uspješan rad Savjeta.
Ad.3. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
Blaženka Krčmar upoznaje prisutne s odredbama prijedloga Poslovnika o radu savjeta
mladih Općine Mala Subotica koje se odnose na konstituiranje Savjeta, izbor
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, djelokrug, program i način rada Savjeta,
prava, obveze i mandat članova Savjeta, poslovni red sjednica, financiranje i javnost
rada Savjeta te druga pitanja značajno za rad Savjeta mladih.
Riječ preuzima novoizabrana predsjednica Savjeta i poziva na raspravu vezano uz
prijedlog Poslovnika.
Za raspravu nije bilo zainteresiranih te predsjednica daje prijedlog Poslovnika na
glasovanje.
Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Ostala pitanja i prijedlozi
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi prijedlog da novoizabrana predsjednica sudjeluje
na 2.Konferenciji Savjeta mladih koja će se održati u Zagrebu od 17.-19.12.2010.godine
na temu «Srednje i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj». Organizator je Savjet
mladih Grada Zagreba, a Konferencija će se održati u prostorijama Stare gradske
vijećnice. Na Konferenciju su pozvani svi Savjeti mladih županija, gradova i općina u RH.
Načelnik smatra da će ova Konferencija biti odličan uvod u vođenje novoosnovanog
Savjeta mladih i dobra prilika za razmjenu iskustava sa drugim Savjetima. Predsjednica
pristaje na taj prijedlog.
Drugih prijedloga i pitanja nema.
Sjednica završena u 18,30 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
Načelnik Općine Mala Subotica
Vladimir Domjanić

