REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA:022-06/13-01/1
URBROJ:2109/10-02-13-2
Mala Subotica, 25.1.2013.
ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Općine Mala Subotica
održane dana 30.1.2013. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine,
Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOĆNI ČLANOVI: Klara Glad, Denis Hajdarović, Ivan Lacković, Niki Radiković,
Danijel Škvorc
OSTALI NAZOČNI: Vladimir Domjanić, načelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Načelnik Vladimir Domjanić pozdravlja sve nazočne i otvara sjednicu. Utvrđuje da sjednici nazoče svi članovi
Savjeta mladih te da je ispunjen kvorum. Članovi savjeta mladih pojedinačno se predstavljaju.
Načelnik Vladimir Domjanić predlaže 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 upoznaje članove Savjeta mladih s rezultatima izbora članova Savjeta mladih
Općine Mala Subotica, dobivenih nakon tajnog glasovanja na 35.sjednici Općinskog vijeća dana
13.12.2012.godine. Vijećnica Jadranka Sermek kao predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća,
nakon prebrojavanja glasova podnijela je sljedeće izvješće o glasovanju :
1. GLAD KLARA, Melinska 22, Palovec
Predlagatelj: Udruga mladih Palovec
2. HAJDAROVIĆ DENIS, Benkovec 21, Mala Subotica
Predlagatelj: KUU «ZVON»
3. LACKOVIĆ IVAN, Strelec 103
Predlagatelji: DVD Držimurec-Strelec
4. RADIKOVIĆ NIKI, J.Slavenskog 1A, Sveti Križ
Predlagatelj: DVD Sveti Križ
5. ŠKVORC DANIJEL, A.Stepinca 64, Mala Subotica
Predlagatelj: KUU «ZVON»

.

broj glasova
______12_______
_______12_______
_______12_______
______ 12_______
_______12_______

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.
5.

Glad Klara, Melinska 22, Palovec
Hajdarović Denis, Benkovec 21, Mala Subotica
Lacković Ivan, Strelec 103
Radiković Niki, J.Slavenskog 1A, Sveti Križ
Škvorc Danijel, A.Stepinca 64, Mala Subotica.

Načelnik Vladimir Domjanić 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
provode na području Općine Mala Subotica.
Ad.2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
Načelnik 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. Članovi usmeno predlažu Denisa Hajdarovića
za predsjednika, a Ivana Lackovića za zamjenika predsjednika.
Oba kandidata dobila su po 5 glasova i načelnik Vladimir Domjanić konstatira da je za predsjednika Savjeta
mladih Općine Mala Subotica jednoglasno izabran Denis Hajdarović, a za zamjenika predsjednika Ivan Lacković
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. Prijedlog Poslovnika
dostavljen je članovima Savjeta uz poziv za sjednicu kako bi ga temeljito proučili.
Riječ preuzima novoizabrani predsjednik Savjeta Denis Hajdarović i poziva na raspravu vezanu uz prijedlog
Poslovnika.
Za raspravu nije bilo zainteresiranih te predsjednik Hajdarović daje prijedlog Poslovnika na glasovanje.
Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Ostala pitanja i prijedlozi
Članovi Savjeta pitaju načelnika Vladimira Domjanića kakva su njegova očekivanja od Savjeta. Načelnik
Vladimir Domjanić odogovara da očekuje suradnju Savjeta s udrugama mladih i mladima općenito, kako bi se što
više mladih uključilo u društvene aktivnosti, a posebna mu je želja da saživi udgruga mladih na području največeg
naselja Općine, Male Subotice. Predlaže im da surađuju s Savjetima mladih susjednih općina te županijskim
Savjetom mladih, a bilo bi poželjno da povežu općinske udruge mladih s udrugama mladih drugih općina i
gradova kako bi uvidjele njihov način djelovanja. Očekuje da Savjet mladih potakne i usmjeri mlade osobe s
područja Općine k određenim aktivnostima. Još jednom poziva članove Savjeta da dođu na sjednice Općinskog
vijeća kako bi se upoznali s funkcioniranjem Općine te kako bi se lakše uključili u raspravu kod donošenja odluka
koje se odnose na mlade.
Drugih prijedloga i pitanja nema.
Sjednica završena u 18,30 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
Načelnik:
Vladimir Domjanić

