
 
 

 
 
 
 

 

 
 

GRAD BUZET 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

 
Točka 4. 

 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvjestitelj: 

Nikola Nemarnik, predsjednik Savjeta mladih Grada Buzeta 
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  ISTARSKA ŽUPANIJA 
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        Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-01/3 
URBROJ: 2106/01-03/01-18-3 
Buzet, 18.04.2018. 

 
 
 
        GRADSKO VIJEĆE 
        GRADA BUZETA 
 
 
 

Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu 
                – Zaključak o prihvaćanju  
               - na prihvaćanje, upućuje se 
 

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

Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst), prihvaća se prijedlog Zaključka o prihvaćanju te 
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017.  

Prijedlog predmetnog Zaključka i Izvješća dostavlja se Gradskom vijeću na 
razmatranje i prihvaćanje.  

Za obrazloženje prijedloga Zaključka i Izvješća te za davanje odgovora na 
sjednici Gradskog vijeća zadužuje se Nikola Nemarnik, predsjednik Savjeta mladih 
Grada Buzeta.   
 

          GRADONAČELNIK 
                 Siniša Žulić, v.r. 
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Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu 

  - dostavlja se 
 
 

Poštovani, 
 

 u privitku dostavljamo prijedlog Zaključka o prihvaćanju te Izvješće o radu 
Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu. 
 
 Molimo gradonačelnika da razmotri predmetno Izvješće i Zaključak te isto uputi 
Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 S poštovanjem,  
            
            
                      PROČELNICA 
           Elena Grah Ciliga, v.r. 
     
      
 
 
U privitku: 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta 
za 2017. godinu 

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu 
 
 
 

 

 



Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
7/17. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 
__________ 2018. godine donijelo 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu 

 
 

1. 
 

Prihvaća se Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2017. godinu. 
 

 Izvješće 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 
              Dejan Jakac 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH GRADA BUZETA 

 ZA 2017. GODINU 
 

 
 

Savjet mladih Grada Buzeta 2017./2018./2019. je u sljedećem sazivu: 

Nikola Nemarnik, predsjednik 

Anamarija Guzijan, zamjenica predsjednika 

Marija Sirotić, članica 

Arian Bašić, član 

Virna Kisiček, članica 

Valentino Flego, zamjenik člana 

Mila Nežić, zamjenica člana 

Erika Sirotić, zamjenica člana 

Karlo Jakac zamjenik člana 

Ana Totman, zamjenica člana 

 

Planirane aktivnosti za 2017. godinu: 

 

 

AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
1. Suradnja s udrugama mladih 

i udrugama za mlade koje 

djeluju na području Grada 

Buzeta 

Kontinuirano 

 

Troškovi organizacije okruglih stolova i rasprava s 

udrugama mladih i udrugama za mlade 

2. Nastavak suradnje s . 

gradskim i izvršnim tijelima u 

izradi programa, zakona i 

odluka koji se odnose na 

mlade 

 

 

Kontinuirano 

 

 

3. Nastavak suradnje s drugim 

savjetodavnim tijelima 

mladih u Republici Hrvatskoj 

i u inozemstvu 

 

Kontinuirano, 

po pozivu 

 

Troškovi službenog putovanja delegacije Savjeta mladih 

(dnevnice, noćenja i troškovi prijevoza) 

- Posjet drugim                   

savjetodavnim 

tijelima u RH 
 

 

4. Pomoć u realizaciji projekata 

udruga mladih i udruga za 

mlade 

 

Kontinuirano 

 

5. Organizacija radionica, 

tribina, okruglih stolova, 
Kontinuirano 

 

 



AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
konferencija, novinarskih 

konferencija, konzultacija i 

drugih oblika djelovanja o 

temama bitnim za mlade 

(radionice usmjeravanja za 

završne razrede osnovne i 

srendje škole) 

                      

 

                       Troškovi organizacije 

6. Nastavak edukacije članova o 

mogućnostima pristupanja 

fondovima EU, te kako se 

prijaviti za njihovo korištenje 

(informiranje o mogućnosti 

razmjene mladih) 

Prema 

dogovoru 

Troškovi edukacije 

 

7. Kreiranje lokalnog programa 

za mlade (provođenje anketa, 

istraživanja o potrebama mladih, 

mogućnost otvaranja 

poduzetničkog inkubatora) 

Do kraja 

2018. 
Troškovi provođenja anketa, studija 

8. Organizacija filmskih večeri Do kraja 

2017. 
Troškovi prikazivanja filmova, opreme 

9. Uređenje grada i prostora za 

mlade (uređenje betonskog 

igrališta, osvježavanje zidova, 

npr. kod cestarske kuće novim 

grafitima) 

Do kraja 

2017. 
Troškovi uređenja 

10. Ostale aktivnosti važne za rad 

Savjeta mladih i poboljšanje 

položaja mladih 

  

 
 

Od planiranih aktivnosti koje je Savjet mladih Grada Buzeta predvidio za 2017. 

godinu, ispunili smo sljedeće: 

 

1. Surađivali smo s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na 

području Grada Buzeta. Suradnja je bila kontinuirana. Kroz redovite 

sastanke dolazili smo do saznanja o određenoj problematici koja se tiče 

mladih na području Grada, kao i problematici o samom radu udruga.  

 

2. S gradskim i izvršnim tijelima nastavili smo surađivati po pitanju rada 

Savjeta mladih u našem gradu. Suradnja je oduvijek uspješna, te po pitanju 

toga Savjet nema nikakvih primjedbi. S predsjednikom Gradskog Vijeća 

održavani su sastanci. 

 

 

 



3. Od službenih posjeta, delegacija Savjeta mladih Grada Buzeta bila je 

pozvana od 01.-03. prosinca 2017. godine na sudjelovanje na Nacionalnoj 

konferenciji savjeta mladih u Samoboru. Na istoj su prisustvovali članovi 

Savjeta mladih Grada Buzeta Valentino Flego i Nikola Nemarnik. 

 

4. Po četvrtoj točci u 2017. godini ostvarili smo značajan vid suradnje sa 

Zajednicom sportskih klubova u organizaciji Buzet Activa u sklopu gradske 

manifestacije „Subotina“. Manifestacija se pokazala kao vrlo uspješna gdje 

je sudjelovalo veliki broj mladih sportaša na naše veliko zadovoljstvo. 

 

5. Savjet mladih Grada Buzeta je kroz cijeli godišnji period imao konzultacije 

s tijelima nadležnim za mlade u našem gradu. Jednom mjesečno održavale 

su se sjednice Savjeta na kojima se aktivno raspravljalo o problemima 

mladih na području Grada Buzeta, te se kroz konstruktivnu raspravu 

pokušavalo naći adekvatna rješenja istih. 

 

6. Po šestoj točci u 2017. godini nismo imali aktivnosti. 

 

7. Istarska županija pokrenula je projekt „Regionalni program za mlade 

Istarske županije“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta koji će 

doprinijeti podizanju kvalitete života mladih na području Istre. 

 

8. U sklopu Motovun film festivala u Buzetu je po peti put organiziran film 

festival BUZZ@TEEN s različitim filmskim projekcijama koje su bile iznimno 

atraktivne mladima. 

 

9. U 2017. godini nije se kretalo s uređenjem prostora za mlade zbog 

nedovoljno financijskih sredstva. 

 

10. Prilikom održavanja sjednica Savjeta mladih Grada Buzeta u velikoj mjeri i 

konstantno se raspravljalo o problemima mladih u lokalnoj zajednici. Uz 

zajedničke želje, potrebe mladih u našoj sredini te prijedloge savjeta 

dolazilo se do iznimno zadovoljavajućih rješenja. Kao krunu cijelo godišnjeg 

rada, usvojili smo Program rada savjeta mladih Grada Buzeta za 2018. 

godinu. 



 

 

 
 

 

AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
1. Suradnja s udrugama 

mladih i udrugama za 
mlade koje djeluju na 
području Grada Buzeta 

Kontinuirano 

 
Troškovi organizacije okruglih stolova i rasprava        

sa udrugama mladih i udrugama za mlade 

2. Nastavak suradnje s 
gradskim i izvršnim 
tijelima u izradi 
programa, zakona i 
odluka koji se odnose na 
mlade 

 
 

Kontinuirano 
 

  

3. Nastavak suradnje s 
drugim savjetodavnim 
tijelima mladih u 
Republici Hrvatskoj i u 
inozemstvu 

 
Kontinuirano,  

po pozivu 

 
Troškovi službenog putovanja delegacije Savjeta 
mladih (dnevnice, noćenja i troškovi prijevoza) 

- Posjet drugim 
savjetodavnim tijelima u 
RH 

 

 

4. Pomoć u realizaciji 
projekata udruga mladih 
i udruga za mlade 

 
Kontinuirano 

 

5. Organizacija radionica, 
tribina, okruglih stolova, 
konferencija, 
novinarskih 
konferencija, 
konzultacija i drugih 
oblika djelovanja o 
temama bitnim za mlade 
(radionice usmjeravanja za 
završne razrede osnovne i 
srednje škole) 

Kontinuirano 

 
 
 
 

 
                  Troškovi organizacije 

6. Kultura i slobodno 
vrijeme mladih:  
Poticanje mladih na 
socijalnu uključenost u 
društvenu zajednicu. 

Kontinuirano  

7. Organiziranje radnih 
akcija kao npr. uređenje 
okoliša i boravka u 
prirodi. 

  

8. Ostale aktivnosti važne 
za rad Savjeta mladih i 
poboljšanje položaja 
mladih 

Do kraja 2019.  

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 



ZAKLJUČAK 

 

 Gradski savjet mladih Grada Buzeta u 2017. ostvario je većinu 

planiranih aktivnosti, a članovi Savjeta su sudjelovali na više događaja 

raznih udruga i organizacija mladih. Savjet mladih se tijekom godine 

uključio u razne aktivnosti udruga svojom podrškom projektima i 

događajima, te svojim savjetima i pomoći u organizaciji. Treba napomenuti 

kako je u rujnu 2017. godine započeo mandat sadašnjim članovima Savjeta 

mladih Grada Buzeta te da se u izglasanom Programu rada za 2018. godinu 

očekuju konkretniji potezi te cjelovita rješenja. 

 

      U prethodnoj godini su održavane sjednice Savjeta mladih grada Buzeta 

te je ostvarena suradnja i komunikacijama sa udrugama u kojima djeluju 

mladi. Raspravljano je o bitnim temama za mlade na području Grada 

Buzeta, te su dogovorene potpore savjeta udrugama za razne manifestacije 

i događaje.  

 

U 2017. godinu Savjet mladih izvršio je većinu točaka koje si je zadao 

planom rada.  Pohvalno je što Grad Buzet trenutno kroz subvencije potiče 

otvaranje obrta, poduzeća i ostale oblike samozapošljavanja. Također, 

pohvaljujemo Grad koji je  uspio kandidirati odnosno uspješno aplicirati 

„Poduzetnički inkubator Verzi“ na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji se financira 

sredstvima strukturnih fondova Europske unije.  Savjet mladih je već u 

nekoliko navrata inzistirao na poduzetničkom inkubatoru u nadi da će isti 

nakon dovršetka radova i stavljanja u operativnu funkciju doprinijeti 

lokalnoj zajendici u cjelini kako mladima u početku otvaranja tvrtki, tako i 

ostalim građanima i poslovnim subjektima.  

 

Svakako, moramo napomenuti i stipendiranje učenika srednjih škola 

te studenata što zasigurno sa financijskog aspekta pomaže u njihovom 

daljnjem obrazovanju i usavršavanju. 



Održan je Forum savjeta mladih Istarske županije na kojem su 

sudjelovali mladi i predstavnici udruga koje se bave mladima kako bi 

definirali ciljeve i aktivnosti koji bi se trebali nalaziti u Regionalnom 

programu za mlade Istarske županije. Na navedenom Forumu bio je 

istaknut problem neanimiranost mladih u kreiranju bolje svakodnevnice, ali 

i budućnosti za sve mlade u lokalnoj zajednici. Problemi koji su se do sada 

iskristalizirali i na čijem bi rješavanju trebali poraditi svi segmenti društva 

su nezaposlenost mladih, socijalno isključene skupine, i mnogi drugi. 

 

Cilj programa je da se temeljem njega sve jedinice lokalne 

samouprave u našoj županiji koje nemaju donesen lokalni program za 

mlade pozivaju na ovaj dokument tijekom, primjerice, objave javnih poziva 

i da potiču na svom području aktivnosti za ostvarivanje ciljeva postavljenih 

u regionalnom Programu, čime će se, naravno, opet baviti neke udruge za 

mlade koje postoje na tim područjima.  

 

Nadamo se da će Istarska županija projektom „Regionalni program za 

mlade Istarske županije“ doprinijeti podizanju kvalitete života mladih na 

području Istre. 

 

                                                                                                         
                                                                        PREDSJEDNIK SAVJETA  

                                                                              MLADIH GRADA BUZETA 

 

                                                                           Nikola Nemarnik 
 

 

 

 


