
 

 

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 na sjednici 18. siječnja 2021. godine donosi 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA LABINA 

ZA 2020. GODINU 

 

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina i Statuta Grada Labina te 

Zakona o savjetima mladih NN 41/14, Gradsko vijeće Grada Labina, na sjednici 11. listopada 

2017. godine nakon tajnog glasovanja donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada 

Labina. U Savjet mladih Grada Labina izabrani su (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 održanoj 10. studenog 2017. godine Matea Tireli izabrana je 

za predsjednicu, a Marin Biočić za zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Labina. 

Matea Tireli je funkciju predsjednice obnašala do rujna 2020. kada je svoj mandat stavila u 

mirovanje. 

 

U listopadu 2020. godine raspisan je natječaj za kandidature za novi saziv savjeta. Ukupno 

je pristiglo 9 kandidatura od čega 9 pravovaljanih. Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. 

studenog 2020., donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina (mandat 

2020/2023):  

 

• Denny Višković (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Piero Glavičić 

• Leonarda Milevoj (Predlagatelj:Klub mladih IDS),), zamjenik Patrik Višković 



 

• Paolo Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Elin Glavičić 

• Dino Aličajić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Piero Jenkel 

• Alessandro Klapčić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Klarisa Miletić 

• Karla Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Bruno Stemberger 

• Mauricio Milevoj (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Manola Licul 

• Alex Martić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Dajana Milevoj 

• Petra Licul (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Natalija Licul 

 

 

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 22.12.2020. godine Denny Višković je izabran za 

predsjednika, a Leonarda Milevoj za zamjenicu predsjednice Savjeta mladih Grada Labina. 

 

U 2020. godini Savjet mladih održao je tri sjednice, a osim sjednica Savjet mladih održao 

je sastanke s 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, te predstavnici različitih ustanova i udruga s područja Županije ali i RH. 

 

Prema programu Savjeta mladih Grada Labina za 2020. godinu održane su sljedeće aktivnosti: 

 

 

1.  Suradnja sa savjetima mladih drugih gradova/općina u Republici  

 

 

Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na području Republike Hrvatske 

smatra se jednom od glavnih oblika neformalnog  osposobljavanja članova Savjeta mladih Grada 

Labina, budući da ista omogućava razmjenu iskustava, ideja, znanja i rezultata projekata.  

Savjet mladih Grada Labina sudjeluje na aktivnostima Koordinacije savjeta mladih 

Republike Hrvatske, udruge koja objedinjuje djelovanje savjeta mladih iz cijele Hrvatske. 

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. Član Savjeta mladih Grada Labina, Denny Višković ujedno je i član 

predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH. Izvještaji sa sjednica predsjedništva bit će 

dostupni su na stranici Koordinacije koja je trenutno u izradi. 

 

 



 

2. Strukturirani dijalog u Republici Hrvatskoj i na razini EU 

 

Članovi savjeta kontinuirano prate  nacionalne politike po pitanju strukturiranog dijaloga 

u radu s mladima, te  aktivno sudjeluju u edukacijama i osposobljavanjima za kvalitetno 

provođenje strukturiranog dijaloga. Osim toga, sudjelovali su u konzultacijama koje se provode s 

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.  

  

 

3. Vizualni identitet Savjeta mladih  

 

 

U skladu s trendovima među populacijom mladih, u 2020. godini najviše informacija o radu 

savjeta preneseno je kroz Facebook stranicu (https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/) koju 

prati preko 450 pratitelja. Kroz 2020. godinu broj pratitelja i oznaka „Sviđa mi se“  se blago 

povećao u odnosu na prošlu godinu.  

 

 

4. Ostale aktivnosti 

 

• Sudjelovanje u radu Gospodarskog vijeća Grada Labina - Piero Glavičić 

• 19. rujan – Dan mladih Istarske županije – Klara Miletić, Paulo Načinović 

 

Druge planirane aktivnosti za 2020.godinu su obustavljene zbog pandemije uzrokovane 

koronavirusom te su zbog toga iste planirane programom rada Savjeta mladih Grada Labina za 

2021. godinu. 

 

 

 

Izradili: 

 

Marin Biočić, v.r. 

zamjenik predsjednice Savjeta mladih Grada Labina (2017.-2020.) 

 

Denny Višković, v.r. 

predsjednik Savjeta mladih Grada Labina (2020.-2023.)  

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

