
 
Na temelju članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 8/14.) i Poslovnika o radu Savjeta ("Službene novine Grada Labina", broj 11/14.), Savjet mladih Grada 
Labina donosi 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA LABINA 
ZA 2017. GODINU 

 
 

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina i Statuta Grada Labina Gradsko vijeće 
Grada Labina, te Zakona o savjetima mladih NN 41/14 na sjednici 15. rujna 2014. godine nakon tajnog 
glasovanja donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina. U Savjet mladih Grada 
Labina izabrani su (mandat 2014/2017):  

- Veronika Jelić (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Franko Načinović 
- Aurora Bembić (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Konstantin Porodin 
- Renata Kiršić (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Nicol Načinović 
- Nikol Boneta (Predlagatelj: neformalna skupina mladih), zamjenik Antonela Miletić 
- Toni Juričić (Predlagatelj: Udruga Notturno), zamjenik Toni Martinović 
- Igor Dundara (Predlagatelj: Labin Art Express XXI), zamjenik Marin Biočić 
- Lari Juričić (Predlagatelj: Klub mladih IDS), zamjenik Patrik Sandomenigo 
- Mauro Čekada (Predlagatelj: Klub mladih IDS), zamjenik Klara Glavičić 
- Smiljan Popov (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Robi Mohorović. 

 
Na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. rujna 2014. Savjeta mladih Grada Labina, Renata Kiršić 

izabrana je za predsjednicu Savjeta mladih Grada Labina dok je Nikol Boneta izabrana za potpredsjednicu. 
Renata Kiršić je funkciju predsjednice obnašala do 30. lipnja 2017. kada je svoj mandat stavila u mirovanje 
zbog prisege u gradskom vijeću Grada Labina (Izjava u prilogu).  

 
U kolovozu 2017. raspisan je natječaj za kandidature za novi saziv savjeta. Ukupno je pristiglo 12 

kandidatura od čega 11 pravovaljanih. Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 11. listopada 2017. godine, 
donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina (mandat 2017/2020): 

- Irina Adamović (Predlagatelj: Udruga za promicanje glazbene kulture NEO), zamjenica Stefanija 
Načinović 

- Marin Biočić (Predlagatelj: Labin Art Express XXI), zamjenica Paola Zustović 
- Nikol Boneta (Predlagatelj: neformalna skupina mladih), zamjenica Mariana Kos 
- Toni Juričić (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Konstantin Porodin 
- Denny Višković (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Endi Kodrin 
- Karla Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Antonela Miletić 
- Paulo Načinović (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Leonardo Franković 
- Matea Tireli, (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Morena Jurasić 
- Klarisa Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Piero Glavičić. 

 
Na konstituirajućoj sjednici 10. studenog 2017. Matea Tireli izabrana je za predsjednicu, a Marin 

Biočić za potpredsjednika Savjeta mladih Grada Labina. 



 
U 2017. godini Savjet mladih održao je četiri sjednice, a osim sjednica Savjet mladih održao je brojne 

sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih kao što su: članovi 
gradskog vijeća Grada Labina, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika Grada Labina, pročelnici u Gradu 
Labinu, predstavnici mladih, predstavnici škola, predstavnici savjeta mladih iz RH, predstavnici regionalne 
samouprave Istarske županije, predstavnici Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, 
predstavnici Ministarstva, te predstavnici različitih ustanova i udruga sa područja Županije ali i RH. 

 
Prema programu Savjeta mladih Grada Labina za 2017. godinu za vrijeme saziva Savjeta mladih 

2014/2017 (rujan 2014. do rujan 2017.), te 2017/2020 (listopad 2017. do prosinac 2017.) održane su 
slijedeće aktivnosti: 
 

1. Lokalni program za mlade Grada Labina 

Savjet mladih, svoju temeljnu dužnost, a to su politike za mlade, provodi kroz praćenje provedbe 

Lokalnog programa za mlade Grada Labina, krovne strategije u Gradu Labinu koja definira položaj mladih. 

Nakon usvajanja Lokalnog programa u 2015. godini na prijedlog savjeta mladih, a odobrenjem 

gradonačelnika formirana je radna skupina za praćenje provedbe Lokalnog programa, koja se sastoji od 

različitih dionika a koji zajedničkim radom predlažu Akcijski plan za 2017. godinu. na 9. sjednici Savjeta 

mladih, te Akcijski plan za 2018. koji je usvojen na 14. sjednici. Akcijski se plan sastoji od godišnjih 

prioriteta, ciljeva i mjera te indikatora provedbe za područja vezana za: 

1. kulturu i stvaralaštvo mladih 

2. obrazovanje i zapošljavanje mladih 

3. volontiranje mladih 

4. socijalna uključenost. 

Radna skupina za praćenje provedbe programa održala je predviđene edukacije u suradnji sa 

Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke koje je vodila Marta Berčić, te kreirala Akcijski plan.  Za 

potrebe izrade plana za 2018. godinu prethodno je održana evaluacija dosadašnjih aktivnosti koje su 

dostavljene kao prilog Planu rada za 2018. godinu. 

2. Strukturirani dijalog u Republici Hrvatskoj i na razini Europske Unije 

Članovi savjeta kontinuirano prate  nacionalne politike po pitanju strukturiranog dijaloga u radu 

sa mladima, te  aktivno sudjeluju u edukacijama i osposobljavanjima za kvalitetno provođenje 

strukturiranog dijaloga. Osim toga, sudjelovali su u konzultacijama koje se provode sa mladima, čiji se 

rezultati donose i o kojima se raspravlja na nacionalnoj razini i razini EU, u zemlji koja je zadužena za 

provođenje ciklusa strukturiranog dijaloga. Za te potrebe ostvarene su suradnje sa Mrežom mladih 

Hrvatske, Nacionalnom radnom skupinom za strukturirani dijalog, Ministarstvom socijalne politike i 

mladih, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te Agencijom za mobilnost i programe 

EU.  

3. Regionalni program za mlade Istarske županije 

Članovi Savjeta mladih su prema vlastitom dobrom iskustvu sa Lokalnim programom za mlade 

Grada Labina, na sastancima sa članovima Savjeta mladih Istarske županije dogovorili hodogram za izradu 



 
Regionalnog programa za mlade. Projekt je prijavljen pri nadležnom Ministartsvu u svibnju 2016. godine, 

te je odabran za financiranje u iznosu od 52 000,00 kn dok ostali iznos financira Županija sa 57 000,00 kn 

te savjeti mladih iz Županije, a prema dogovorenim aktivnostima.  Istarska županija kroz izradu programa 

surađuje sa Udrugom FET Alumni iz Pule te sa Udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina. Provedba 

projekta započela je u studenom 2016. godine. Tijekom 2017. Savjet mladih Grada Labina je sudjelovao 

na nekoliko sastanaka sa dionicima te u radnim grupama koje su se održale u Pazinu i Puli kako bi 

doprinijeli svojim preporukama izradi cjelovitog dokumenta. Donošenje strateškog dokumenta očekuje se 

u prvoj polovici 2018. godine.  

Regionalni program IŽ biti će kompatibilan sa Lokalnim programom za mlade Grada Labina jer se 

izrađuje prema istoj metodologiji. Savjet mladih Grada Labina ima ključnu ulogu za uključivanje mladih u 

svim fazama projekta na području istočne Istre.  

4. Vizualni identitet Savjeta mladih  

U skladu sa trendovima među populacijom mladih, u 2017. godini izrađen je promotivni video koji 

uz ostale vizualne elemente može biti koristiv za promociju na društvenim mrežama ali i off line gdje se 

koristio za motiviranje mladih na prijavu na javni poziv za novi saziv članova. Video je izradila labinska 

tvrtka Carbo Media koja je izradila i ostale vizualne elemente. U 2017. godini najviše informacija o radu 

savjeta preneseno je kroz Facebook stranicu koju prati preko 300 pratitelja. 

https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/ 

5. Koordinacija gradskih savjeta mladih RH 

Članstvo u Koordinaciji omogućava nam kvalitetniju razmjenu znanja u  radu savjeta mladih, ali i 

predlaganje zajedničkih aktivnosti te korištenje primjera dobrih praksi u svrhu poboljšanja položaja 

mladih. Izvještaji sa navedenih događanja dostupni su na stranici Koordinacije. 

U 2017. godini sudjelovali smo na konferenciji u Splitu - Kongres "Europska sigurnost i terorizam 

u doba migracijske krize" te u Osijeku na konferenciji „Hrvatska u svijetu od samostalnosti do danas“, gdje 

su se u predsjedništvo Koordinacije uključili nova predsjednica Matea Tireli, te članovi Denny Višković i 

Marin Biočić, dok je mandat prestao Renati Kiršić i Igoru Dundari. 

6. Organizacija SAJMA POSLOVA 

Zajedničkim naporima Grada Labina te savjetodavnih tijela, savjeta mladih te 

gospodarskog vijeća, organiziran je Sajam poslova koji je trajao od 20. do 

25.ožujka a obuhvatio je čitav niz događanja. Cilj događaja bio je stvaranje i 

poticanje novih vrsta suradnje i dijaloga između tražitelja poslova te 

poslodavaca, u suradnji sa odgojno-obrazovnim institucijama i njihovim 

programima. Program su osmislili članovi savjeta u suradnji sa različitim 

dionicima. Tijekom događaja sudjelovalo je oko 200 sudionika, a na sajmu 

poslova predstavljali su se Valamar Riviera d.d., Holcim Hrvatska d.o.o., Carel 

Adriatic d.o.o., MCZ d.o.o., Bibetech s.p.a, Uljanik d.d., KP 1. Maj d.o.o., Udruženje obrtnika Labin te 

predstavnici obrazovnih institucija Pučko otvoreno učilište Labin, Učilište Diopter Pula, Fakultet ekonomije 

https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/


 
i turizma te Politehnika Pula. Vizualni identitet za događaj izradila je Carbo Media, koji će biti koristiv i za 

naredne godine održavanja sajma. 

http://www.labin.hr/pocinje-sajam-poslova 

7. Ostale aktivnosti 

 

• 23. ožujak – predavanje Robotika i STEM zanimanja FET dr. Mijo Mirković - Renata Kiršić, 
predsjednica 

 

• 12. svibanj – svečana sjednica povodom obilježavanja 15. godina rada Gradskog vijeća mladih 
Grada Labina-Renata Kiršić, predsjednica 
 

• svibanj 2017. Europski tjedan mladih - provedba informativno-edukativne kampanje za mlade na 
temu politika za mlade i strukturiranog dijaloga (Gradsko vijeće mladih, učeničko vijeće, Klub 
mladih IDS, Udruga Alfa Albona te LAE XXI) Renata Kiršić i Igor Dundara 
 

• 25. studeni Obuka članova savjeta mladih, Labin (Udruga gradova u RH) – Matea Tireli, Klarisa 
Miletić, Klara Miletić, Irina Adamović 
 

• 1.-3. prosinac Nacionalna konferencija članova savjeta mladih, Samobor – Klarisa Miletić i Klara 
Miletić  
 

• Sudjelovanje u Povjerenstvu za dodjelu stipendija – Matea Tireli, predsjednica 
 

• Sudjelovanje u radu Gospodarskog vijeća Grada Labina – Igor Dundara, član 
 
 
8. Preporuke SMGL 

 
U 2017. godini SMGL odlučio je da će 10.000,00 kn iz alociranih sredstava za redovan rad Savjeta 

preusmjeriti na sredstva koja se dodjeljuju udrugama mladih i za mlade te je time povećana alokacija za 
udruge sa dosadašnjih 15.000,00 kn na 25.000,00 kn čime će biti zadovoljeno više potreba mladih ali će 
se omogućiti razvoj novih projekata i programa udruga mladih i za mlade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labin.hr/pocinje-sajam-poslova


 
Izvršenje proračuna 2017. prema planu aktivnosti 

 

U izvještajnom razdoblju realizirano je 34.755,00 kn od mogućih 39.800,00 kn što je 87% što je više nego 
lanjskih godina a prvenstveno zbog organizacije Sajma poslova koji je ima troškove dizajna i tiska 
promotivnih materijala, naknade troškovima za sudjelovanje na predavanjima te reprezentaciju.   
 
Troškovi su podjeljeni na sljedeće stavke: 
 

1.   Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        14.500,00 kn    izvršeno 14.020,00 kn 
Odnosi se na troškove službenih putovanja, odlaske na sastanke i edukacije te sadrži putni trošak, trošak 
dnevnica za članove savjeta mladih. 
                                                                                                      

2.   Rashodi za usluge 8.000,00 kn  izvršeno 7.875,00 kn 
Odnosi se na usluge vanjskog suradnika za pripremu Akcijskog plana usklađenog sa nadležnom strategijom 
za mlade te evaluaciju, te pripremu I provedbu edukacije za članove radne skupine. 

 
3. Reprezentacija    4.800,00 kn       izvršeno 3.948,00 kn                                                

Odnosi se na troškove osvježenja za događanja i sjednice, te na zajedničke večere.          
                                                                                                                                                     

4.   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        12.500,00 kn          izvršeno 8.912,05 kn            
Osnosi se na troškove usluga kao što je izrada vizualnog identiteta te trošak izvedbe radionica za potrebe 
održavanja Sajma poslova, te trošak kotizacija za sudjelovanje na konferencijama i seminarima. 
 
 

 
Izradile: 

Renata Kiršić, mag.ing.logista. 

 
Matea Tireli,mag.philol.ital. 

  
 
 
 


