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         GRADSKO VIJEĆE 
         GRADA BUZETA 
 
 
 

Predmet:  Zaključak o prihvaćanju  Programa rada za Savjeta mladih Grada 

Buzeta za 2022. godinu 

 -  dostavlja se   

 
  

 
Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 

Buzeta“, broj 2/21.), prihvaća se prijedlog  Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta 
za 2022. godinu koji je Savjet mladih donio na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine.  
  

Prijedlog Programa Savjeta mladih za sljedeću kalendarsku godinu sukladno čl. 
19. stavku 5. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.41/2014) Savjet mladih  
podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 

Prijedlog predmetnog Programa i Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2022. 
godinu dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.  

 
Za obrazloženje predmetne točke te za davanje odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća zadužuje se Maja Ivančić predsjednica Savjeta mladih Grada Buzet. 
 

         GRADONAČELNIK 
                          Damir Kajin, v.r. 
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GRAD BUZET

Savjet mladih Grada Buzeta
KLASA: A23-41 121 -01 11 5
U RBROJ : 21 AG I 01 -02-02-21 -1
Buzet, 8.A8.2021.

GRADONAeeT,IKU
- ovdje

Predmet: Program ranla za 2022. godinu
- dostavlja se

Poitovani.

U privitku dostavljamo Programa radaza2A22. godinu.

Molimo Vas da se Program rada uputi Gradskom vijeiu Grada Buzeta narazmattanje i
prihvaianje

Predsjednica Savjeta mladih Grada Buzeta
Maja lvandid
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U privitku:

1. Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta 2a2022. godinu



Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21.), 
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj ___________2021. godine donijelo 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Programa rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2022. godinu 

 
 

1. 
 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2022. godinu. 
Program iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 

 
 

2. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Grada Buzeta“.  
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Buzet,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
         PREDSJEDNIK 

                    Davor Prodan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju čl. 19. Zakona o savjetima mladih (NN b4.41/2014), Savjet mladih Grada Buzeta 

je na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2021. godine donio  

 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA BUZETA ZA 2022. GODINU  

 

1. UVOD 

 

Savjet mladih Grada Buzeta savjetodavno je tijelo jedinica lokalne i regionalne 

samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i 

regionalnoj razini. Osniva se u cilju uključivanja mladih u javni život grada te sudjelovanje 

mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade. Savjet 

mladih Grada Buzeta ima 5 članova i 5 zamjenika člana čiji mandat traje tri godine. Na 

konstituirajućoj sjednici 4. ožujka 2021. Izbarana je presjednica Savjeta mladih te njezina 

zamjenica i Savjet je oformljen u punom sastavu. 

Savjet mladih Grada Buzeta 2021. je u sljedećem sazivu:  

Maja Ivančić, predsjednica  

Marija Sirotić, zamjenica predsjednice 

Valentina Buršić, članica  

Lukas Višić, član  

Kim Marušić, članica  

Ana Bauer, zamjenica člana  

Luka Grabar, zamjenik člana  

Virna Kisiček, zamjenica člana  

Aurora Hrvatin zamjenica člana  

Job Peteh Ivaniš, zamjenik člana 

 

Savjet mladih putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeće i to 

davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka po pitanjima i temama od interesa za mlade. 

Također savjetuje i potiče Gradsko vijeće o donošenju programa i drugih akata od značaja za 

unaprjeđenje položaja mladih na podučju Grada Buzeta. 

 

 



PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU: 

 

1.) Suradnje s gradskim i izvršnim tijelima u izradi programa, zakona i odluka koji se 

odnose na mlade 

Savjet mladih planira tijekom svojeg mandata nastaviti surađivati s gradskim i izvršnim 

tijelima po pitanju potreba mladih te im biti od pomoći u svakom trenutku. Također zalagati 

će se za mlade u našemu Gradu te će truditi da sve informacije od mladih vezanih za njihove 

potrebe i ideje budu prenesene gradskim i izvršnim tijelima. 

ROK PROVEDBE: kontinuirano tijekom mandata 

 

 

2.) Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i u 

inozemstvu 

Tijekom trajanja mandata Savjet mladih želi uspostaviti još bolju i uspješniju 

komunikaciju s bliskim gradovima koji nam mogu poslužiti kao dobar primjer u praksi za 

daljnji rad koji se prvenstveno odnose na mlade u društvenoj zajednici (Pazin, Labin, Rovinj, 

Pula...). Isto tako plan nam je posjetiti druga savjetodavna tijela u Republici Hrvatskoj. 

ROK PROVEDBE: kontinuirano tijekom mandata, po pozivu 

FINANCIJSKA SREDSTVA: troškovi službenog putovanja, delegacije Savjeta mladih 

(dnevnice,noćenja i troškovi prijevoza) 

 

3.) Edukacija članova o pristupanju fondovima EU, te kako se prijaviti za njhovo 

korištenje 

Članovi Savjeta mladih Grada Buzeta planiraju aktivno se uključiti u istraživanje EU 

projekata koji bi mogli pridonijeti ostvarenju nekih ideja za bolje sutra mladih na području 

Grada Buzeta te sudjelovati na edukacijama vezanih za fondove EU. 

ROK PROVEDBE: kontinuirano tijekom mandata 

FINANCIJSKA SREDSTVA: troškovi edukacija  

 

4.) Organizacija raznih programa i manifestacija 

Savjet mladih Grada Buzeta planira nastaviti s obilježavanje datuma važnih za mlade kako 

bi ih dodatno osvjestili i educirali o bitnim stvarima njima kao građanima. Također planira se 



provođenje edukacija kao bi se informiralo mlade kroz različite sportske, društvene, 

obrazovne i medijske aktivnosti o važnosti aktivno sudjelovanje mladih u društvu te stvaranje 

boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena. 

ROK PROVEDBE: do kraja 2022. 

FINANCIJSKA SREDSTVA: troškovi edukacija i organizacije 

 

5.) Provođenje istraživanja za kreiranje lokalnoog programa za mlade koji bi mogao 

dati informacije o potencijalnom otvaranju Centra za mlade 

Provođenjem preliminarnih anketa, fokus grupa te planiranje daljnjeg razgovara s 

mladima s ciljem istraživanja o  potrebama mladih te mogućem saznanju o potrebi osnivanja 

Centra za mlade u Gradu Buzetu. 

ROK PROVEDBE: do kraja 2022. 

FINANCIJSKA SRESTVA: troškovi provođenja anketa, studija 

 

6.) Sudjelovanje u aktivnostima drugih javnih tijela koja će nas pozvati na suradnju 

Savjet mladih Grada Buzeta voljan je sudjelovati i u drugim aktivnostima javnih tijela te 

će se vrlo rado odazvati takvim pozivima. 

ROK PROVEDBE: kontinuirano tijekom mandata 

 

7.) Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih 

Informiranjem javnosti o radu Savjeta mladih Grada Buzeta putem društvenih mreža,  

potrebama društva, prosljeđivanje informacija od lokalne i regionalne vlasti koji se tiču 

mladih te konstantno raspravljanje o problemima mladih u lokajnoj zajednici i nalaženje 

određenih rješenja. 

ROK PROVEDBE: do kraja 2022. 

 

 

 

 



2. ZAKUUEAK

Savjet mladih ie u 2022. godini, sukladno postavljenim ciljevima i epidemioloSkim

prilikama, organizirati i provesti aktivnosti koje su navedene u ovom Programu rada, dok

aktivnosti koje se ne realizirajuu2022. godini, mogu se prenijeti u Program rada za 2023.
godinu.

Predsjednica Savjeta mladih Grada Buzeta

Maja IvanEi6
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