
 

 

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (,,N.N.“br. 41/14.) i članka 22. Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 6/14.) Savjet 

mladih Grada Trogira na 14. je sjednici, održanoj dana 10. siječnja 2019. god., donio i 

podnosi Gradskom vijeću Grada Trogira 

 

IZVJEŠĆE  

O RADU SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA  

ZA 2018. GODINU 

 

Člankom 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira utvrđeno je da Savjet mladih 

Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) podnosi godišnje izvješće o svom radu 

Gradskom vijeću Grada Trogira. U 2018. godini Savjet mladih održao je ukupno četiri 

sjednice. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja ciljeva i projekata Savjeta mladih, predsjednik 

Savjeta mladih, zamjenik i pojedini članovi po potrebi su sudjelovali na konferencijama, 

okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima Grada Trogira, Splitsko-

dalmatinske županije te predstavnicima Savjeta mladih drugih gradova, općina i županija. 

 

Djelovanje Savjeta mladih Grada Trogira u 2018. godini: 

 

1. NOVO VODSTVO SAVJETA MLADIH 

Na 10. sjednici Savjeta mladih Grada Trogira dotadašnji predsjednik Savjeta mladih Grada 

Trogira Ante Škrobica je obavijestio prisutne da podnosi ostavku na mjesto predsjednika 

Savjeta. Ostavka je stupila na snagu 16. siječnja 2018. Pozvao je prisutne da iskažu svoje 

kandidature za mjesto predsjednika. Nakon kandidacijskog postupka jednoglasno je donesena 

odluka da se za novog predsjednika izabire dotadašnji zamjenik predsjednika Ivan Šustić. 



Odluka je  stupila na snagu 16. siječnja 2018. S obzirom da je ostalo upražnjeno mjesto 

zamjenika predsjednika, predsjednik je pozvao prisutne da iskažu svoje kandidature za mjesto 

zamjenika predsjednika. Nakon kandidacijskog postupka jednoglasno je donesena odluka da 

se za novog zamjenika predsjednika izabire Nikola Rožić. Odluka je također stupila na snagu 

16. siječnja 2018. 

 

2. FORUM-TEATAR „MLETAČKI TRGOVAC“  

U mjesecu veljači „Kazališni studio“ iz Rijeke je iskazavši želju za održavanjem forum-teatra 

u Gradu Trogiru, kontaktirao Grad Trogir, koji je potom dao preporuku Savjetu mladih za 

ugošćavanje istoga. Nedugo nakon stupanja u kontakt s forum-teatrom, dogovorili smo 

održavanje predstave u zgradi Kneževa dvora (istočni ulaz). Predstava Kazališnog studija na 

temu tolerancije, a imena „Mletački trgovac“ održana je 7. ožujka (srijeda) u do kraja 

ispunjenoj dvorani pred učenicima i nastavnicima Srednje škole Ivana Lucića, koja je dio 

organizacije predstave (prodaju karata) preuzela na sebe. 

 

3. KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH GRADIH TROGIRA NA TEMU 

DEMOGRAFIJE 

U mjesecu travnju, održana je 3. Konferencija Savjeta mladih Grada Trogira, u sklopu 1. 

Kongresa savjeta mladih Republike Hrvatske.  

U sklopu ovog događaja održana je panel-rasprava na temu „Demografska kriza: izazov za 

Hrvatsku i prepreka gospodarskom rastu“ s popratnim programom. Panel-rasprava se održala 

6. travnja (petak) u Gradskoj vijećnici u Trogiru s početkom u 18:00 h. Prisutne su pozdravili 

dogradonačelnica Grada Trogira Ruža Kovačević-Bilić, predsjednik Savjeta mladih Grada 

Trogira Ivan Šustić te predsjednik koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske Ante 

Škrobica. Sudionici panel-rasprave su bili dr. sc. Stjepan Šterc (vodeći hrvatski demograf), 

Martin Pauk (tada nezavisni gradski vijećnik u Gradu Splitu) te Jelena Miljenović (World 

Youth Alliance Hrvatska). Nažalost, svoj dolazak je toga dana otkazao gospodin Mario Nakić, 

urednik portala Liberal.hr. Raspravu u do kraja ispunjenoj gradskoj vijećnici je moderirao 

Ivan Šustić, predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira.  

Nakon rasprave, održan je domjenak u Kneževom dvoru (istočni ulaz). 

 

4. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA S FOTO-NATJEČAJA „TROGIR U FOKUSU“ 

8. kolovoza 2018. (srijeda) s početkom u 21:00 h, održalo se otvorenje izložbe fotografija s 

foto-natječaja Savjeta mladih Grada Trogira u Muzeju Grada Trogira. Povod ovoj izložbi je 

bilo obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih kojeg Savjet mladih Grada Trogira obilježava 

od svoga osnivanja. Na izložbi je bilo izloženo 16 fotografija – riječ je o 10 najbolje 

ocijenjenih fotografija s foto-natječaja „Trogir u fokusu 2017.“ na temu „Trogir - kamena 



ljepotica“, te po 3 najbolje ocijenjene s foto-natječaja iz 2015. (Trogir - grad sretnog trenutka) 

i 2016. („Trogir - grad kao vrijeme star). Izložba je bila otvorena do 16. kolovoza 2018., a 

posjećenost u tim danima je po rječima djelatnika bila izvrsna. Isto tako, za ovu godinu je 

dogovorena prodaja u humanitarne svrhe tih istih fotografija. 

 

5. FOTO-NATJEČAJ „TROGIR U FOKUSU 2018.“ 

Prošlogodišnji foto-natječaj Savjeta mladih održao se u drugačijem terminu od prijašnjih, 

odnosno, održavanje natječaja je dogovoreno u sklopu događaja kojima se obilježavao Dan 

Grada Trogira. Razlog promjene leži u više razloga: prvenstveno u činjenici što smatramo da 

Grad Trogir ljeti ima dovoljno sadržaja, pa se što zbog toga, a što zbog spriječenosti mnogih 

ljudi u ljetnom periodu foto-natječaj održao ovom prigodom. Na foto-natječaj je pristiglo 30 

fotografija od 11 registriranih sudionika. Tema natječaja „Trogir u fokusu 2018.“ je bila „ 

Trogir 365“ kojom smo željeli pokazati ljepotu i život Trogira izvan turističke sezone. 

Pobjednička fotografija je djelo Dominika Petra Čavke, drugoplasirana je bila fotografija 

Jakova Sučića, a trećeplasirana je bila fotografija Petre Kakić. Svi su sudionici dobili poklon-

pakete Savjeta mladih, a troje prvoplasiranih je dobilo i prigodne nagrade – za 1. mjesto se 

dobivao foto-stativ, za 2. mjesto večera u iznosu do 400 kn, a za 3. mjesto foto-torba.  

 

6. SPORTSKA NATJECANJA  

Kao i foto-natječaj, i sportske aktivnosti su se prethodne godine organizirale u sklopu 

događaja kojima se obilježavao Dan Grada Trogira. U nedjelju, 11.11.2018., održan je 

košarkaški turnir koji je okupio 16 prijavljenih u 5 momčadi, a na sam Dan Grada su održane 

2 revijalne utakmice kao uvod u finalnu utakmicu tradicionalnog Kupa Grada Trogira. Riječ 

je o utakmicama Osnovna škola Petra Berislavića-Osnovna škola Majstora Radovana te 

Srednja škola Ivana Lucića-Srednja strukovna škola Blaža Jurjeva Trogiranina. 

Tri prvoplasirane momčadi košarkaškog turnira su nagrađene peharima i medaljama te 

večerama do određenih iznosa (najviše prvoplasirana ekipa, iznosom večere do 800 kn). 

Pobjednici nogometnih revijalnih utakmica su također nagrađeni medaljama i peharima, a 

poraženi su dobili poklon-pakete Savjeta mladih. 

 

7. SURADNJA S DRUGIM SAVJETIMA MLADIH 

Kao i svake godine Savjet mladih Grada Trogira usko surađuje s mnogim drugim savjetima 

mladih diljem Republike Hrvaske. Ciljevi te suradnje su umrežavanje rada savjetā mladih s 

drugih područja, suradnja na aktivnostima i projektima, umrežavanje udruga koje se bave 

mladima. Ti ciljevi postižu se organizacijom javnih tribina, sudjelovanjem na konferencijama 

savjetā mladih, sudjelovanje na seminarima i raznim događanjima u organizaciji drugih 

savjeta mladih. Tako su prethodne godine naši predstavnici bili sudionici sljedećih događaja: 



- sudjelovanje na Predsjedništvu Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske u Zagrebu 

(03.03.) 

- domaćini 1. Kongresa savjeta mladih na kojem je sudjelovalo nekoliko desetaka savjeta 

mladih s područja cijele Republike hrvatske (06.04.-08.04.) 

- sudjelovanje na Predsjedništvu Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske u Zagrebu 

(07.06.) 

- Sudjelovanje na konferenciji Koordinacije savjeta mladih Repiblike Hrvatske u Crikvenici 

(12.10.-14.10.) 

 

  

PREDSJEDNIK 

SAVJETA MLADIH 

Ivan Šustić, v.r. 


