
 
 
 
 
 

 

 
 

GRAD BUZET 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

 
Točka 5. 

 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2018. godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvjestitelj: 

Nikola Nemarnik, predsjednik Savjeta mladih Grada Buzeta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BUZET 
        Gradonačelnik 
KLASA: 021-06/19-01/1 
URBROJ:2106/01-02/01-19-4 
Buzet, 2.4.2019. 

 
 
         GRADSKO VIJEĆE 
         GRADA BUZETA 
 
 
 

Predmet: Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu zajedno s 

Programom rada za 2019. 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 za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu.  
  

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu zajedno s 
Programom rada za 2019. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD BUZET 
Savjet mladih Grada Buzeta 
KLASA: 021-06/19-01/1 
URBROJ:2106/01-02/01-19-3 
Buzet, 2.4.2019. 

 
 
 

       GRADONAČELNIKU  
- ovdje 

 
 
Predmet:  Izvješće o radu za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu  
  - dostavlja se 
 
 
 
   
 Poštovani, 

U privitku dostavljamo Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu i Program 
rada za 2019. 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 2018. godinu 
2.  Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. 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 
___________2019. godine donijelo 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2018. 

godinu te Program rada za 2019. godinu 

 
 

1. 
 

Prihvaća se Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Buzeta za 2018. godinu te 
Program rada za 2019. 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 2018. 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 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 

Kontinuirano 

 
 
 
 



 SAVJET MLADIH GRADA BUZETA 

 
 2 

AKTIVNOSTI ROK 
FINANCIJSKA 

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

 
                  Troškovi organizacije 

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

Kontinuirano  

7. Kreiranje lokalnog 
programa za mlade 
(provođenje anketa, 
istraživanja o potrebama 
mladih, mogućnost 
otvaranja poduzetničkog 
inkubatora) 

Do kraja 2019.  

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 i organizaciji 

„Adventa na sjeveru“ koji se održao drugu godinu za redom u starogradskoj 

jezgri na Loparu. 

 

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

s tijelima nadležnim za mlade u našem gradu. U 2018. godini održali smo 

šest sjednica Savjeta na kojima se aktivno raspravljalo o problemima mladih 

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

Srednje škole Buzet. 

 

6. Također, volontirali smo u sklopu Motovun film festivala u Buzetu gdje je po 

šesti put organiziran film festival BUZZ@TEEN s različitim filmskim 

projekcijama. 

 

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. 

 

 
 

 
                                                                                               

 

 



 SAVJET MLADIH GRADA BUZETA 

 
 4 

ZAKLJUČAK 

 

Savjet mladih Grada Buzeta u 2018. 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 pojedinih projekata. 

 

      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. Treba napomenuti da 

je naša članica savjeta, Virna Kisiček, ujedno i potpredsjednica Savjeta 

mladih Istarske županije. 

 

 Savjet mladih je također bio aktivan i u prijedlozima za Proračun 

Grada Buzeta za 2019. godinu.  Savjet mladih Grada Buzeta predložio je da 

se u Pravilnik o dodjeli stipendija uvrsti stavka o posebnoj jednokratnoj 

nagradi za iznimno uspješne studente koji su u prethodnoj akademskoj 

godini ostvarili prosjek 5.0, uz uvjet da imaju maksimalan broj skupljenih 

ECTS bodova. Nagrada bi iznosila 1.000,00 kuna, te bi se na taj način 

nagradilo studenta za izniman rad u prethodnoj akademskoj godini. 

Obzirom kako se  smanjio mjesečni iznos stipendije za studente sa 700,00 

na 600,00 kn, a stipendija služi kao dodatna motivacija i poticanje izvrsnosti 

kod studenata, smatramo kako se onima koji su u prethodnoj akademskoj 

godini ostvarili prosjek ocjena 5.0, te sakupili maksimalan broj ECTS bodova 

dodijeli prethodno navedena jednokratna nagrada. 
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 Isto tako na inicijativu Savjeta mladih grada Rovinja sudjelovali smo 

na prvom zajedničkom sastanku na kojem su dogovorene određene 

inicijalne stvari vezano uz organizaciju manifestacije pod nazivom „Dan 

mladih Istarske županije“ koji bi se po prvi put održao u rujnu 2019. godine 

u Rovinju. Ideja je da se manifestacija iz godine u godinu održi u drugom 

istarskom gradu ovisno o dogovoru između predsjednika gradskih/općinskih 

Savjeta mladih. Sama manifestacija bi započela u popodnevnim satima s 

tematskim prezentacijama za članove svih Savjeta mladih te sve 

zainteresirane nakon čega bi uslijedio zabavni dio programa. Organizacija 

manifestacije je još u početnoj fazi, no obzirom na iznijeto na sastanku u 

Rovinju, Savjet mladih Grada Buzeta podržati će projekt „Dan mladih 

Istarske županije“  

 

U suradnji sa Srednjom školom Buzet, 18. siječnja 2019. godine 

organizirali smo panel raspravu na kojoj su sudjelovali studenti sa 

Sveučilišta u Rijeci koji su posjetili školu i održali kratko predavanje te 

približili srednjoškolcima studenska iskustva sa pojedinih fakulteta što im 

može koristiti prilikom upisa na same fakultete. Studenti su srednjoškolce 

upoznali sa svojim fakultetima, opisali život u Rijeci te podijelili nekoliko 

savjeta kako najbolje iskoristiti vrijeme tokom studiranja. Nakon njihova 

izlaganja ostatak susreta protekao je u razgovoru u kojem su učenici 

postavljali pitanja i izmjenjivali iskustva. Panel rasprava se pokazala vrlo 

uspješnom, sa vrlo dobrim odazivom učenika, te se nadamo da ćemo i 

buduće organizirati još pokoju panel raspravu vezanu na tu temu.   

 

 Također, podržavamo inicijativu 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 
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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 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, 
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, mogućnost 
otvaranja poduzetničkog 
inkubatora) 

Do kraja 

2019. 
Troškovi provođenja naketa, studija 

8. Volonterske akcije 
(sudjelovanje anketiranju 
za POS-stanove, osvježenje 
pedijatrijske čekaonice u 
Domu zdravlja Buzet itd..) 

Do kraja 

2019. 
 

9. Ostale aktivnosti važne 

za rad Savjeta mladih i 
poboljšanje položaja 
mladih 

Do kraja 

2019. 
 

 
 

 

 


