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Osnovni podaci o Savjetu mladih Grada Zadra: 
 
 
 
 
Članovi Savjeta mladih Grada Zadra: 

Marin Batur predsjednik  

Mate Mavar zamjenik predsjednika 

Tomislav Blažević i Zlatko Bukač Odnosi s javnošću 

Ivan Dadić, Ivana Drobac, Ivan Genda, Filip Jadrijev, Marin Jurjević, Marina Marić, 

Marino Marić 

 

Cilj Savjeta mladih Grada Zadra je kroz instituciju savjetovanja, omogućavanje boljeg 

društvenog, sportskog, kulturnog i socijalnog života mladih u gradu Zadru, te aktiviranje 

mladih i organiziranih oblika koji se bave mladima u javnom životu grada. 

 

Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Zadra je da raspravlja, predlaže, savjetuje, daje 

mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su direktno ili 

indirektno vezani za mlade u gradu Zadru.  

 

Poslanje: Savjet mladih Grada Zadra savjetodavno je tijelo gradskog Vijeća Grada Zadra. 

Primarna uloga Savjeta je savjetovanje gradskog Vijeća o pitanjima od interesa za mlade. 

 

Način rada: 

Savjet mladih Grada Zadra broji jedanaest članova izabranih na dvije godine mandata od 

strane gradskog Vijeća Grada Zadra. Savjet donosi Program rada za svaku kalendarsku 

godinu (do 30.rujna tekuće godine za sljedeću godinu). Godišnje izvješće o svom radu Savjet 

podnosi gradskom Vijeću do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Stručne i 

administrativni poslove za potrebe Savjeta obavlja Ured Grada Zadra. Redovite službene 

sjednice održavaju se najmanje jedanput mjesečno. Pravovremeno i vjerodostojno 

informiranje prvenstveno mladih ali i ostale cjelokupne zadarske javnosti o svom radu, 

suradnja s institucijama u gradu Zadru, organiziranim oblicima koji se bave mladima ili se 

bave mladi te drugim Savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. 
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Uvod: 
 

Hrvatski sabor 23.2.2007. godine donio je Zakon o Savjetima mladih u kojem odluku o 

osnivanju takvog Savjeta donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  

        Slijedom navedenog gradsko Vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta 

mladih Grada Zadra, te javni poziv za buduće članove Savjeta mladih. Tek iz trećeg pokušaja 

skupljeno je dovoljno kandidata za postupak izbora članova Savjeta mladih. Sam postupak 

izbora obavilo je gradsko Vijeće 20.1.2010. i donijelo Odluku o izboru članova Savjeta. 

Nakon toga 3.3.2010. sazvana je Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih grada Zadra, gdje su 

izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika te prihvaćen Poslovnik o radu Savjeta.  

         

 

Godišnje izvješće: 

 
 Od konstituirajuće sjednice Savjet mladih je imao neformalne i formalne sastanke (u 

prostorima Gradske knjižnice Zadar, Klubu liječenih alkoholičara, Muzeju antičkog stakla, 

Mjesnom odboru Poluotok kojima se zahvaljujemo na susretljivosti). Također članovi i 

članice Savjeta upoznali su se s zakonskim osnovama poput Zakona o Savjetima mladih, 

Nacionalnim programom za mlade te Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada Zadra i 

drugim dokumentima iz djelokruga rada Savjeta mladih. Na mrežnim stranicama Grada Zadra 

objavljeni su osnovni podaci i novosti o samom Savjetu (http://www.grad-zadar.hr/savjet-

mladih), također otvorena je facebook stranica Savjeta mladih kao jedan od načina 

komunikacije s mladima (http://www.facebook.com/SMGZd?ref=ts), a na sve upite 

odgovaramo na zajednički e-mail savjet.mladih.grada.zadra@gmail.com 

           U organizaciji Savjeta u Muzeju antičkog stakla 9.6.2010. održana je tribina pod 

nazivom ''Problemi i potrebe mladih u gradu Zadru''. Na tribini su gostovali Nenad 

Vertovšek mag. politologije, Krešimir Krolo prof. (Sveučilište u Zadru), Vedran Miočić-

Stošić predsjednik udruge Šigureca, također tribini su prisustvovale zamjenica pročelnika 

Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra Dorotea Kamber-Kontić kao predstavnica 

Grada Zadra i Sabina Glasovac, prof. iz Odbora za  mladež pri Gradskom Vijeću grada Zadra, 

a moderator tribine je bio predsjednik Savjeta mladih Marin Batur. Tribina je bila koncipirana 

sa ciljem uspostavljanja kvalitetne komunikacije akademskih stručnjaka, Grada Zadra, 
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najaktivnijih udruga mladih i publike u  pokušaju da se istaknu najvažnije teme na temelju 

kojih će Savjet mladih konstruirati svoj plan i program rada. 

 

 
 

 

 

 

Savjet mladih 18.6.2010. pozvan je na suradnju s udrugama kao jedan od točaka u 

Ugovoru o suradnji u ostvarivanju zajedničkih ciljeva s 17 udruga koje djeluju na području 

grada Zadra u organizaciji i koordinaciji Udruge HVIDR-a Zadar.  

Ostale udruge:  

CINAZ - Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Porat - Udruga apstinenata za 

pomoć pri resocijalizaciji, Nada - Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima 

ovisnika, Duga - Udruga za pomoć ženi i djetetu, Klub liječenih alkoholičara, Udruga za 

poboljšanje kvalitete življenja, Aikido klub Zadar, Udruga za promicanje i unapređivanje 

filozofije za djecu Mala filozofija, Udruga "Žene u domovinskom ratu - Zadar", Udruga 

maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske, Udruga Nezavisni dragovoljci hrvatski, 

Udruga invalida rada Grada Zadra, Udruga pripadnika središta gardijskog za specijalističku 

Članovi Savjeta mladih Grada Zadra sa gostima tribine ''Problemi i potrebe mladih u 

gradu Zadru'' u Muzeju Antičkog stakla, 9.lipnja 2010. 
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obuku dočasnika Damir Tomljanović - Gavran, Društvo zadarski Arbanasi, Udruga tjelesnih 

invalida grada Zadra. 

 

           U srpnju 2010. godine Savjet je popunio Obrazac o provedbi Zakona o Savjetima 

mladih koje je uputilo Gradu Zadru Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 

solidarnosti.  

          

  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12.8.2010. Savjet mladih Grada 

Zadra svim mladima grada Zadra uputio je čestitku. Naime Međunarodni dan mladih 

namijenjen je populaciji koja čini 1/3 ukupnog svjetskog stanovništva. Upravo stoga 

Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN) Rezolucijom 54/120  usvojila je, 17. prosinca 

1999. godine, preporuku Svjetske konferencije ministara za mlade (Lisabon, 8. do 12. kolovoz 

1998. godine) da se 12. kolovoza proglasi Međunarodnim danom mladih.  

Od 2000. godine, toga dana, organiziraju se diljem svijeta razna javna događanja na teme koje 

preporuče Ujedinjeni narodi. 12.8. 2010. godine, na Međunarodni dan mladih otpočela je 

Godina mladih pod sloganom "Dijalog i razumijevanje". Ujedinjeni narodi su na Općoj 

skupštini 18. prosinca 2009. godine donijele Rezoluciju o inauguraciji Godine mladih od 

kolovoza 2010. Ovogodišnji međunarodni slogan za Međunarodnu godinu mladih je Our 

year, our voice! (Naša godina, naš glas!). 

 
 

       Tokom rujna na nizu sastanaka u Gradskoj knjižnici Zadar donesen je Program rada 

Savjeta mladih Grada Zadra za II. godinu djelovanja (od 30.9.2010-30.9.2011.). 
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Savjet mladih grada Zadra se 30.9.2010. očitovao o situaciji na Sveučilištu u Zadru te 

je poslao pismo podrške studentima i studenticama Sveučilišta u Zadru na događanja vezana 

za uvjete studiranja na Sveučilištu u Zadru.  

 

        Dio članova Savjeta mladih sudjelovao je 3. i 4.11.2010. u velikoj vijećnici Grada Zadra 

na Obuci članova gradskih Vijeće i Savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova u Republici 

Hrvatskoj koji su vodili koordinatorica poslova za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj 

Nives Kopajtich - Škrlec i Ivica Malatestinić. 

 
Program se odvijao kroz pet interaktivnih modula: 

- sustav lokalne samouprave 

- rad predstavničkog tijela 

- financiranje lokalne samouprave 

- odgovorno zastupanje interesa građana 

- vještine u obavljanju vijećničke dužnosti 

  

Članovi Savjeta mladih Grada Zadra na sastancima  u Gradskoj knjižnici Zadar. Na 

sastancima su održani sastanci sa predstavnicima udruge Šigureca, predstavnicima 

projekta Volontiram 
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U susret izborima za Vijeća mjesnih odbora Grada Zadra koje je održano 14.11.2010. Savjet 

mladih je uputio preporuku političkim strankama koje djeluju na području grada Zadra o 

uključivanju mladih u Vijeća mjesnih odbora. 

  

Povodom proslave Dana grada Zadra među nizom aktivnosti i događanja koje su se 

održale u studenom i prosincu prošle godine Savjet mladih Grada Zadra je organizirao javnu 

tribinu (javnom raspravom) 30.11. u Muzeju Antičkog stakla na temu „Druga strana 

uspjeha“. 

Dugoročni cilj ovog projekta je kroz prizmu uspješnih mladih ljudi iz Zadra i Zadarske 

županije predstaviti javnosti, a posebno mladim ljudima životne priče koje bi im bile  

inspiracija i primjer za ustrajanje u svojim željama i aktivnostima. Na taj se način želi 

istaknuti averzija prema neutemeljenom i senzacionalističkom pozicioniranju mladih ljudi u 

medijima. Gosti tribine su bili Iva Pejković (novinarka i spisateljica), Nikola Vuletić (docent 

na Odsjeku za iberoromanske studije na Sveučilištu u Zadru), Ivan Santini (nogometaš NK 

Zadar), Petra Škara (prof. Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar) 

 

 

 

 
 

 

 

 U prosincu Savjet mladih pripremio je humanitarni projekt ''Domu na dar'' i  tribinu u 

sklopu projekta  ''Nasilje među mladima i posljedica nasilja u obitelji'' održanu 18.12.2010. 

Humanitarni projekt je namijenjen korisnicima Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, u 

sklopu navedenoga projekta održana je humanitarna prodaja božićnih ukrasa na Narodnom 

Tribina „Druga strana uspjeha“ održana u Muzeju Antičkog Stakla, 30. prosinca 2010. 

(izvor:eZadar) 
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trgu. Svrha humanitarnog projekta je bilo prikupljanje novčanih priloga koji ima za cilj 

nabavu neophodnih stvari potrebnih za  provedbu radionica koje su iznimno bitne u preodgoju 

djece i mladeži u Domu. 

 
 

 

 

 

 Istog dana u Gradskoj knjižnici Zadar održana je tribina pod nazivom ''Nasilje među 

mladima i posljedica nasilja u obitelji''. Organiziranjem tribine Savjet mladih je pokušao 

ukazati na problem nasilja među mladima koji iz godine u godinu prima sve veće razmjere. 

Cilj je bio i potaknuti mlade na suradnju i dijalog, a ne na međusobne konflikte i poticanje 

nasilja. Tribinu je vodila članica Savjeta mladih Grada Zadra Marina Marić. 

Gosti tribine su bili:  

Tatjana Vukman prof. pedagogije i psihologije, supervizor socijalnog  rada i ravnateljica 

Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Vedrana Perić dipl. psiholog (Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna u Zadru), Anamarija Jurišić predsjednica Učeničkog vijeća Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru, i Ljiljana Dujmović predstavnica Ministarstva 

unutarnjih poslova za maloljetničku delikvenciju. 

 

             Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Savjet mladih Grada Zadra uputio je 

prigodnu čestitku. 

 

Članovi Savjeta mladih Grada Zadra na Narodnom trgu u sklopu akcije Domu na dar, 18. 

prosinca 2010. (izvor:eZadar) 
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             Od siječnja 2011. godine Savjet mladih Grada Zadra ima e-mail namijenjen za 

Odnose s javnošću Savjeta savjet.mladih@grad-zadar.hr. 

            Na svjetski dan bolesnika 11.2.2011. Savjet mladih Grada na tiskovnoj konferenciji 

održanoj u predavaonici Opće bolnice Zadar se osvrnuo na područje zdravstva koji se 

prvenstveno odnosi na mlade u gradu Zadru, a i šire.  

 

 
 

  

 

       Tiskovnom konferencijom se željelo ukazati na još jedan aspekt edukacije djece i mladih 

koji bi mogao biti izuzetno koristan. Smatramo da bi televizijske kuće, kako one nacionalne, 

tako i lokalne, mogle odvojiti malo svog vremena za prikazivanje edukativnog i zabavnog 

sadržaja iz kraja osamdesetih i sredine devedesetih kojeg se svi rado sjećamo. Riječ je o 

francuskom animiranom serijalu Il était une fois... la vie (eng. Once Upon a Time...Life, 

hrv. ''Život''). Ovaj serijal (koji je samo dio jednog još većeg crtanog serijala ‘’Once upon a 

time’’ koji se emitira i dandanas u nekim zemljama) može biti iznimno poučan te uputiti kako 

Tiskovna konferencija Savjeta mladih Grada Zadra, 11. veljače 2011.   

(izvor:zNET) 
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djecu i mlade, tako i svakog gledatelja i gledateljicu u važnosti brige za svoje tijelo i zdravlje, 

kao i svjesnosti okoline koje smo izloženi svakodnevno (unutar termina zaraznih bolesti)              

Gosti tiskovne konferencije su bili: 

pomoćnik pročelnika Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zadra Jakov Vidović prof.  i 

predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Zadar dr. Julia Mišlov. 

voditelj tiskovne konferencije kao predstavnik Savjeta mladih Grada Zadra bio je Marino 

Marić. 

           Savjet mladih Grada Zadra u suradnji s udrugom "Eko - Zadar" je organizirao Buvljak 

u prostorima kluba Arsenal 19.2.2011. S ekološkog aspekta organiziranjem buvljaka se utječe 

na reduciranje otpada kojeg svakodnevno gomilamo i odbacujemo. S tim ciljem organiziran je 

Buvljak, da mladima, ali i drugim zainteresiranim građanima/kama ponudimo mogućnost da 

nešto kupe ili doniraju. Zainteresirani građani i građanke mogli su donijeti na  Buvljak razne 

predmete, knjige i odjeću koju su željeli pokloniti, zamijeniti ili prodati po simboličnoj cijeni. 

Buvljak nije bio organiziran samo kao urbani sajam gdje se može zaraditi prodajom 

nepotrebnih stvari, nego on ujedno i simbolizira brigu za okoliš kao i socijalnu osjetljivost 

koju Savjet mladih Grada Zadra i udruga ''Eko-Zadar'' pokušavaju promicati svojim radom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Buvljak Savjeta mladih Grada Zadra i udruge „Eko-Zadar“, 19. veljače 2011.   

(izvor:057info) 
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Povodom obilježavanja prve godišnjice rada Savjet mladih Grada Zadra organizirao je  

natječaj za izložbu fotografija mladih zadarskih fotografa na temu „Zadar i mladi“ koja bi na 

jednom mjestu objedinila amatere i profesionalce. Natječaj je trajao od 31.1. do 20.2. 2011. 

Nakon toga stručni žiri je odabrao najbolje fotografije prijavljenih za izložbu, koje će biti 

predstavljene javnosti, uz fotografije članova žirija i mladih članova Foto-kino-video kluba 

Zadar. U stručnom žiriju su: Marin Gospić, Jure Mišković, Filip Brala i Zoran Gambiroža.  
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Izdavač: Savjet mladih Grada Zadra 

Za izdavača: Marin Batur 

Glavni urednik: Tomislav Blažević 

Redaktor: Zlatko Bukač 

Grafička priprema: Zlatko Bukač 

Slikovni materijal: Marino Marić (osobne fotografije) 

                               Fotografije preuzete iz medija (zajedno sa izvorom): 

 

http://eZadar.hr  

(http://www.ezadar.hr/clanak/tribina-savjeta-mladih-o-drugoj-strani-uspjeha-otvorila-

aktualna-pitanja, http://www.ezadar.hr/clanak/savjet-mladih-pokrenuo-akciju-domu-na-dar ) 

 

http://057info.hr  

(http://www.057info.hr/galerija/arsenalbuvljak ) 

 

http://znet.hr 

(http://www.znet.hr/2011/02/zelimo-vratiti-crtani-serijal-zivot-za-edukaciju-djece-na-male-

ekrane/ ) 

 

___________________________________________________________________________ 
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