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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Erik Fabijanić, v.r.  

 
Naziv sastanka: 1. konstituirajuća sjednica Županijskog savjeta mladih 
 
1. 

Mjesto: Adamićeva 10, 2.kat Početak: 15:00 

Dan i datum 
održavanja: 

Četvrtak, 17.01.2019. Završetak: 15:40 

 
2. Prisutni:  

1. Erik Fabijanić, predsjednik Županijske skupštine 
2. Robert Matić, član (Studentski zbor Ekonomskog fakulteta) 
3. Riccardo Sgardelli, član (Studentski zbor Sveučilišta u 

Rijeci)  
4. Marina Banković, članica (Udruga „ESN“ Rijeka) 
5. Doris Puž, članica (Klub mladih Rijeka) 
6. Adelina Kunst, članica (Regionalni info centar UMKI) 
7. Lovro Bonefačić, zamjenik člana (Rukometni klub Viškovo) 
8. Kristian Tončić, član (Forum mladih SDP) 
9. Bruna Jakovac, zamjenica članice (Udruga LEO DISTRICT 

126) 
10. Mauro Rubeša, član (Forum mladih SDP) 
11. Tesa Soldičić, članica (Savez udruga mladih PGŽ) 
12. Ivo Pekić, član (Županijski odbor mladih HDZ) 
13. Davor Mihelčić, voditelj Službe za pripremu sjednica-tajnik 

Županije 
14. Anita Jovanović, savjetnica za ekonomske poslove II, UO za 

socijalnu politiku i mlade 
 

 
3. Odsutni:  

1. Valentino Rački, član - opravdano 
2. Marijana Vargić, članica – opravdano 

 
4. Dnevni red:  

1. Izbor predsjednika/ce Županijskog savjeta mladih  
2. Izbor zamjenika predsjednika/ce Županijskog savjeta 

mladih 
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Sjednica je započela u 15:00 
 
   Nakon što je pozdravio sve prisutne, predsjednik Županijske skupštine 
Primorsko-goranske županije, Erik Fabijanić, otvorio je prvu, konstituirajuću, 
sjednicu Županijskog savjeta mladih. 
       
    Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20.prosinca 
2018. godine donijela je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Primorsko-
goranske županije. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Primorsko-
goranske županije dana 24.prosinca 2018. godine, a u roku od 30 dana od 
objave (do 23.siječnja 2019.g.) predsjednik Skupštine obvezan je sazvati 
konstituirajuću sjednicu Savjeta. 
      
     Na konstituirajućoj sjednici bira se predsjednik Savjeta i njegov zamjenik. 
Predsjednik Skupštine pročitao je dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  
      
     Erik Fabijanić upoznao je članove sa djelokrugom i načinom rada savjeta, te 
mogućnostima rada i djelovanja na području same Županije, ali i države, sa 
stanjem za mlade u Županiji i državi, pitanjima konkurentnosti na tržištu rada i 
ostalim aktivnostima važnim za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih 
u Županiji. 
      Zatim su se svi članovi redom predstavili. 
      Budući je na sjednici prisustvovalo svih 11 članova (odnosno 9 članova i 2 
zamjenika članova) savjeta, kvorum za izbor predsjednika i zamjenika 
predsjednika Županijskog savjeta mladih je zadovoljen. 
 
      Prijedlozi za izbor predsjednika sastavljeni su u pisanom obliku i dostavljeni 
predsjedniku Županijske skupštine, jedan prije same konstituirajuće sjednice, a 
drugi odmah na početku sjednice. Erik Fabijanić utvrđuje da su prijedlozi 
pravovaljani. 
      
      Za predsjednika su predloženi Robert Matić i Mauro Rubeša. 
      Prije samog izbora predsjednika, predloženi kandidati su se još jednom 
dodatno predstavili, iznijeli svoja znanja i iskustva, predstavili plan i program rada 
Savjeta, te intenciju kako bi i na koji način vodili Savjet mladih ukoliko budu 
izabrani. 
       
     Pristupilo se izboru predsjednika Savjeta, te je na glasovanje stavljen prijedlog 
da se za predsjednika Savjeta izabere Robert Matić. Za Roberta Matića glasovalo 
je 6 članova, što ujedno predstavlja i većinu. 
     Na glasovanje je stavljen i prijedlog da se za predsjednika izabere Mauro 
Rubeša, te je za njega glasovalo ukupno 5 članova. 
     Erik Fabijanić utvrdio je da je za predsjednika izabran Robert Matić, 
potrebnom većinom glasova. 
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Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
ROBERT MATIĆ izabran je za predsjednika 
Županijskog savjeta mladih. 

  
 

 

 
 
Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 
 
   Prijedlozi za izbor zamjenika/ce predsjednika također su pravovaljani i 
sastavljeni u pisanom obliku, te dostavljeni predsjedniku Županijske skupštine, 
prije same konstituirajuće sjednice.      
      Za zamjenicu predsjednika su predložene Doris Puž i Marijana Vargić. 
      Predložene kandidatkinje za zamjenicu predsjednika su se još jednom 
dodatno predstavile, te rekle nešto više o sebi i svom iskustvu u radu sa mladima. 
Marijanu Vargić, koja je opravdano izostala sa konstituirajuće sjednice, 
predstavila je njena zamjenica Bruna Jakovac. 
       
     Pristupilo se izboru zamjenice predsjednika Savjeta, te je na glasovanje 
stavljen prijedlog da se za zamjenicu predsjednika Savjeta izabere Doris Puž. Za 
Doris Puž glasovalo je 5 članova/ica. 
     Na glasovanje je stavljen i prijedlog da se za zamjenicu predsjednika izabere 
Marijana Vargić, te je za nju glasovalo također ukupno 5 članova/ica. 
     Marina Banković, članica, ostala je suzdržana obzirom da kandidatkinja za 
zamjenicu predsjednice, Marijana Vargić, nije prisutna na sjednici te nije imala 
priliku se sama predstaviti. 
     Erik Fabijanić utvrdio je da zamjenica predsjednika Savjeta mladih nije 
izabrana, te će se sukladno Zakonu izabrati na idućoj sjednici. 
 
      Predsjednik Robert Matić zahvalio se na izboru, te je obećao dostaviti 
Poslovnik o radu Savjeta mladih svim članovima do iduće sjednice, i preporučio 
svim članovima da pročitaju Zakon o savjetima mladih (NN 41/2014). 
      Također je pozvao sve članove da pripreme teme za iduću sjednicu, te 
prijedloge za  Plan rada za 2019. godinu, kojeg usvaja Županijska skupština, 
kako je to određeno i Zakonom o savjetima mladih. 
 
      Konstituirajuća sjednica zaključena je u 15:40 sati. 
 
Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Zamjenica predsjednika nije izabrana, te se 
izbor odgađa za sljedeću sjednicu Savjeta 
mladih 
 
Dostaviti Poslovnik o radu Savjeta mladih 
svim članovima 

 
 
 
 
 
Robert Matić 
 

 
 
 
 
 
do iduće 
sjednice 
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 Bilješke 

--- 
 

Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavila : 

 

Ime i prezime Potpis 

Anita Jovanović  

KLASA: 021-04/19-10/1 

URBROJ: 2170/1-10/5-19-1 

 


