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Predmet: Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta 

za 2019. godinu zajedno s Programom rada za 2020. godinu 

 - dostavlja se   

 
  

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

Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), prihvaća se prijedlog Izvješće o radu Savjeta 
mladih Grada Buzeta za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu.  
  

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta 
za 2019. godinu zajedno s Programom rada za 2020. godinu dostavlja se Gradskom 
vijeću na razmatranje i prihvaćanje.  

 
Za obrazloženje predmetne točke te za davanje odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća zadužuje se Nikola Nemarnik, predsjednik Savjeta mladih Grada Buzet. 
 

         GRADONAČELNIK 
                          Siniša Žulić, v.r. 
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         GRADONAČELNIKU  
- ovdje 

 
 
Predmet:  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. godinu i 
Program rada za 2020. godinu  
  - dostavlja se 
 
 
 
   
 Poštovani, 

U privitku dostavljamo Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. 
godinu i Program rada za 2020. godinu.  
 Molimo Vas da se predmetno Izvješće zajedno s Programom rada uputi 
Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje.  
       
 
        
       Predsjednik Savjeta mladih Grada Buzeta 
                  Nikola Nemarnik, v.r. 
          
 
 
 
U privitku: 

1. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. godinu 
2.  Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2020. godinu 

 

 
 

 
 



Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
12/18. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 
___________2020. godine donijelo 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. 

godinu te Program rada za 2020. godinu 

 
 

1. 
 

Prihvaća se Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. godinu te 
Program rada za 2020. godinu. 

Izvješće i Program iz stavka 1. ovog članka prilog su ovom Zaključku. 
 
 

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

novinama Grada Buzeta“.  
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Buzet,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
         PREDSJEDNIK 

                     Dejan Jakac 
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IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH GRADA BUZETA 

 ZA 2019. 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 2019. 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. 4.   Pomoć u realizaciji 

projekata udruga mladih 
i udruga za mlade 

 Kontinuirano   

5. Organizacija radionica, 

tribina, okruglih stolova, 
konferencija, 

kontinuirano 

 
 
 

troškovi organizacije 
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AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
novinarskih 
konferencija, 
konzultacija i drugih 
oblika djelovanja o 
temama bitnim za mlade 
(radionice usmjeravanja za 
završne razrede osnovne i 
srendje škole) 

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 

2019. 
Troškovi provođenja naketa, studija 

8. Ostale aktivnosti važne 

za rad Savjeta mladih i 
poboljšanje položaja 
mladih 

Do kraja 

2019. 
 

 

 
 
 

Od planiranih aktivnosti koje je Savjet mladih Grada Buzeta predvidio za 2018. 

godinu, realiziralo se sljedeće: 

 

1. Surađivalo se s udrugama za mlade koje djeluju na podučju 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. Ostvarena suradnja sa Savjeta mladih Grada Rovinja i Savjetom mladih 

Istarske županije vezano uz nove buduće projekte koji se prvenstveno 

odnose na mlade u društvenoj zajednici.  
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4. Članovi Savjeta mladih Grada Buzeta sudjelovali su u pripremi te 

prisustvovali prvim sastancima vezanim uz odražavnjem „Dana mladih 

Istarske županije“ koji se po prvi put održao u Rovinju 13. rujna 2019. 

godine. 

 

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

s tijelima nadležnim za mlade u našem gradu. U 2019. godini održali smo 

četiri sjednice Savjeta na kojima se aktivno raspravljalo o problemima 

mladih na području Grada Buzeta, te smo organizirali panel raspravu za 

učenike Srednje škole Buzet. 

 

6. Dvije naše članice savjeta mladih, Virna Kisiček i Ana Totman, sudjelovale 

su na programu „Obuka članova savjeta mladih“ koja je održana 18. svibnja 

u Rovinju. 

 

7. Sudjelovali smo u projektu Istarske županije koja je pokrenula „Regionalni 

program za mlade Istarske županije“ koji ima za cilj izradu strateškog 

dokumenta koji će doprinijeti podizanju kvalitete života mladih na području 

Istre. 

 

8. 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 određenih idejnih rješenja. 
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ZAKLJUČAK 

 

Savjet mladih Grada Buzeta u 2019. 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 te je svojom podrškom putem volontiranja pripomogao u 

pripremama i realizaciji pojedinih projekata s ciljem aktivnog uključivanja 

mladih osoboa u projekte lokalne zajednice. 

 

      U prethodnoj godini kontinuirano su održavane sjednice Savjeta mladih 

grada Buzeta te je ostvarena suradnja i određena komunikacijama sa 

udrugama u kojima djeluju mladi, ostalim Savjetima mladih iz Istarske 

županije, a isto tako i sa Srednjom školom Buzet. Raspravljano je o bitnim 

temama za mlade na području Grada Buzeta, te su dogovorene potpore 

savjeta udrugama za razne manifestacije i događaje.  

 

 Svakako je bitno istaknuti da je Savjet mladih Grada Buzeta bio 

aktivan u prijedlozima „Nacrta prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika 

i studenata“. Upravnom odjelu za opće poslove, razvojne projekte i  

društvene djelatnosti Grada Buzeta uputili smo četiri nova prijedloga 

odnosno određene korekcije u bodovanju pojedinih stavaka u samom 

„Pravilnku o stipendiranju učenika i studenata“ vezana uz opći uspjeh, 

sudjelovanje na natjecanjima te volonterski i društveni angažman. Od četiri 

upućena prijedloga, tri su nam bila prihvaćena što nas izrazito veseli 

obzirom da su prijedlozi došli upravo od mladih osoba na koje se i sam 

Pravilnik odnosi stoga smatramo da je sadašnji „Pravilnik o stipendiranju 

učenika i studenata“ bolje razrađen i definiran. Nadamo se da smo našim 

prijedlozima i stavovima doprinijeli, pa makar u sitnim, ali opet važnim 

detaljima, u cilju usavršavanja „Pravilnika o stipendiranju učenika i 

studenata“. 
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 Isto tako na inicijativu Savjeta mladih grada Rovinja sudjelovali smo 

na zajedničkim sastancima na kojem su dogovorene određene inicijalne 

stvari vezano uz organizaciju manifestacije pod nazivom „Dan mladih 

Istarske županije“ koja se po prvi put održala u rujnu 2019. godine u 

Rovinju. Prisustvovali smo manifestaciji te možemo zaključiti kako je 

uspješno realizirala uz ostale savjete mladih Istarske županije. 

Manifestacija iz godine u godinu će se održati u drugom istarskom gradu 

ovisno o dogovoru između predsjednika gradskih/općinskih Savjeta mladih. 

Sama manifestacija započinje u popodnevnim satima s tematskim 

prezentacijama za članove svih Savjeta mladih te sve zainteresirane nakon 

čega slijedi zabavni dio programa.  

 

Krajem rujna 2019. sudjelovali smo u izradi senzornog poligona koji 

spaja buzetsku osnovnu školu, dječji vrtić i novu gradsku knjižnicu. Uz 

ovakve dobre projekte lokalne zajednice Savjet mladih Grada Buzeta uvijek 

će se odazvati na ispomoć.  

 

 Također, još jednom, kao i prošle godine želimo dati podršku o 

izgradnji POS stanova za mlade u Buzetu. Smatramo da je rješavanje 

stambenog pitanja jedan od osnovnih preduvjeta da mladi ostanu živjeti i 

raditi u Buzetu. Trenutna situacija je takva da je vrlo teško naći nekretninu 

na području grada Buzeta koja se može unajmiti ili kupiti po cijeni koja bi 

prihvatljiva za mlade obitelji. Nadamo se da će se eventualnom izgradnjom 

POS stanova barem donekle riješiti situacija oko nedostupnosti nekretnina 

za mlade obitelji, naravno uz neku prihvatljivu cijenu nekretnine, stoga nam 

je drago na što su trenutno poduzete sve pripremne radnje za mogući 

početak izgradnje POS stanova 

 

                                                                                                      
                                                                        PREDSJEDNIK SAVJETA  

                                                                              MLADIH GRADA BUZETA 

 

                                                                           Nikola Nemarnik 
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PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA BUZETA 

 ZA 2020. 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 2020. 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. 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 

kontinuirano 

 
 
 

troškovi organizacije 
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AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
završne razrede osnovne i 
srendje škole) 

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) 

Do kraja 

2020. 
Troškovi provođenja naketa, studija 

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

Do kraja 

2020. 
 

 
 

 

 


