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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
Na temelju odredbi članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,
broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/07. i 79/07.), članka 33. Statuta Grada
Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te članka 12. Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/07. i 1/08.),
Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 28. prosinca 2009. godine donio
ZAKLJUČAK
o visini jednokratne pomoći za novorođeno dijete za 2010. godinu
Članak 1.
Ovim se Zaključkom utvrđuje visina jednokratne pomoći za novorođeno dijete s
područja Grada Buzeta za 2010. godinu.
Članak 2.
Iznos jednokratne pomoći na novorođeno dijete iznosi:
- za prvo dijete iznos od 2.000,00 kuna
- za svako slijedeće dijete iznos od 2.500,00 kuna i
- za blizance, trojke, četvorke iznos od 3.000,00 po djetetu.
Članak 3.
U Proračunu Grada Buzeta za 2010. godinu za jednokratne pomoći za novorođenu
djecu osigurana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna.
Članak 4.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti na osnovu evidencije o novorođenoj djeci Istarskih domova
zdravlja Pula, Ispostava Buzet.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 550-01/09-01/123
URBROJ: 2106/01-03-09-2
Buzet, 28. prosinca 2009.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97., 27/01.,
59/01., 82/01., 103/03., 44/07. i 79/07.) te članka 23. stavak 4. Odluke o socijalnoj

31. prosinca 2009.

SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA

Stranica:

394

Broj: 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/07. i 1/08.),
Gradonačelnik Grada Buzeta dana 28. prosinca 2009. godine donosi
ODLUKU
o visini stalne mjesečne novčane pomoći za 2010. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje visina stalne mjesečne novčane pomoći za 2010. godinu.
Članak 2.
Iznos stalne mjesečne novčane pomoći iznosi 100,00 kuna.

Članak 3.
Zadužuje se Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da na
temelju evidencije, do kraja mjeseca za tekući mjesec, izda nalog za isplatu
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 550-01/09-01/122
URBROJ: 2106/01-03-09-2
Buzet, 28. prosinca 2009.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

Na temelju članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
4/09.), gradonačelnik je dana 30. studenog 2009. godine donio
ZAKLJUČAK
o donošenju Upute o načinu provedbe članka 57. Kolektivnog ugovora za
zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim tijelima Istarske
županije zbog potrebe reguliranja isplate troškova prijevoza na posao i s posla
službenika i namještenika gradske uprave Grada Buzeta
1. Prihvaća se prijedlog Ureda gradonačelnika i donosi se Uputa o načinu
provedbe članka 57. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne
samouprave i upravnim tijelima Istarske županije zbog potrebe reguliranja
isplate troškova prijevoza na posao i s posla službenika i namještenika
gradske uprave Grada Buzeta.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zadužuju se upravni odjeli za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, te
financije i gospodarstvo da provedu postupak po Uputi iz točke 1. ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 110-01/09-01/2
URBROJ: 2106/01-03-09-2
Buzet, 30. studenog 2009.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08. i 36/09.), članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.), te
članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
4/09.), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 31. prosinca 2009. godine donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju Rješenja o imenovanju
predstojnika Ureda gradonačelnika Grada Buzeta
1. Nenad Šćulac, dipl. iur., imenuje se predstojnikom Ureda gradonačelnika
Grada Buzeta na neodređeno vrijeme, počevši od dana 1. siječnja 2010.
godine.
2. Na temelju ovog Zaključka donijet će se rješenje o imenovanju kojim će se
urediti prava i obveze službenika iz radnog odnosa sukladno Zakonu,
podzakonskim propisima i općim propisima Grada.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 080-01/09-01/5
URBROJ: 2106/01-03-09-1
Buzet, 31. prosinca 2009.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

SAVJET MLADIH GRADA BUZETA
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na temelju članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 4/09.), Savjet mladih Grada Buzeta na sjednici održanoj 23.
prosinca 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Buzeta
Članak 1.
Za predsjednika Savjeta mladih Grada Buzeta bira se Marin Krota.
Članak 2.
Za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih Grada Buzeta bira se Mila Nežić.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 023-01/09-01/27
URBROJ: 2106/01-01-10-4
Buzet, 23. prosinca 2009.
SAVJET MLADIH GRADA BUZETA
PREDSJEDATELJ
Dario Krivičić, v. r.

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta („Službene
novine Grada Buzeta“, broj 10/09.), Savjet mladih Grada Buzeta je na sjednici
održanoj 23. prosinca 2009. godine donio
POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Grada Buzeta
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuju se način i postupak konstituiranja Savjeta mladih Grada
Buzeta (dalje: Savjet), početak obnašanja dužnosti člana Savjeta, prava i dužnosti
člana Savjeta, način glasovanja i donošenja akata, odluka i zaključaka na
sjednicama Savjeta, javnost rada Savjeta, način vođenja i sadržaj zapisnika, te druga
pitanja od značaja za uredan rad Savjeta.
Članak 2.
(1) Konstituirajuću sjednicu Savjeta u roku i na način utvrđen posebnom odlukom o
osnivanju Savjeta koju donosi Gradsko vijeće Grada Buzeta (dalje: Gradsko vijeće)
saziva Predsjednik Gradskog vijeća.
(2) Do izbora predsjednika Savjeta, konstituirajućoj sjednici Savjeta predsjeda
Predsjednik Gradskog vijeća.
(3) Savjet je konstituiran izborom predsjednika na prvoj sjednici Savjeta na kojoj je
prisutna većina od ukupnog broja članova Savjeta.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Nakon izbora predsjednika Savjeta, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje
sjednicom Savjeta.
Članak 3.
Članovi Savjeta imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Savjeta, na njima
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, davati prijedloge za rješavanje pitanja od
značaja i interesa mladih, postavljati pitanja i drugo.
Članak 4.
(1) Predsjednik Savjeta bira se tajnim glasovanjem iz reda članova Savjeta većinom
glasova od ukupnog broja članova Savjeta, ako je sjednici prisutna većina članova
Savjeta.
(2) Prijedlog kandidata za predsjednika Savjeta podnosi najmanje dva člana Savjeta
u pisanom obliku uz potpisanu suglasnost kandidata.
Članak 5.
(1) Ako kandidat s utvrđene liste sa samo jednim kandidatom za predsjednika
Savjeta u tajnom glasovanju ne dobije potreban broj glasova, ponovit će se
kandidacijski postupak.
(2) Ako je za predsjednika Savjeta utvrđena lista od dva ili više kandidata, na
postupak izbora i glasovanja shodno će se primijeniti odredbe Poslovnika Gradskog
vijeća koje reguliraju izbor predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 6.
Na izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Savjeta shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Poslovnika o radu Gradskog
vijeća i odredbe ovog Poslovnika za njegovo kandidiranje i izbor.
Članak 7.
Odluke i zaključke Savjet donosi većinom glasova prisutnih članova Savjeta, ako je
sjednici prisutna većina članova Savjeta, osim o pitanjima za koja je ovim
Poslovnikom ili drugim aktima koje je donijelo Gradsko vijeće propisano da je
potrebna drugačija većina glasova.
Članak 8.
Opći akti (odluke i zaključci) na sjednicama Savjeta donose se javnim glasovanjem,
osim ako ovim Poslovnikom ili drugim aktima koje je donijelo Gradsko vijeće nije
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju nekog akta ili neke odluke glasuje
tajno.
Članak 9.
(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
(2) Glasački listići iste su veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Gradskog
vijeća.
(3) Tajno glasovanje provodi predsjednik Savjeta odnosno predsjedatelj uz pomoć
dva člana Savjeta.
(4) Ukoliko je predsjednik Savjeta odnosno predlagatelj kandidat o kojem se glasuje,
Savjet će odrediti drugog člana Savjeta koji će provesti glasovanje.
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(1) Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta. Poziv za sjednicu s prijedlogom
dnevnog reda dostavlja se članovima Savjeta i drugim pozvanim osobama, u pravilu
najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Poziv za sjednicu mora sadržavati
prijedlog dnevnog reda i materijale koji će se razmatrati na sjednici.
(2) Predsjednik može sjednicu Savjeta sazvati telefonom, e-mailom ili korištenjem
drugih elektroničkih pomagala na način da se može nedvojbeno utvrditi da su članovi
uredno primili poziv.
(3) O predloženom dnevnom redu, te o eventualnim izmjenama i dopunama dnevnog
reda na sjednici Savjeta vodi se rasprava te se o njima odlučuje javnim glasovanjem.
(4) Dnevni red se utvrđuje većinom glasova prisutnih članova Savjeta.
(5) Članovima Savjeta predsjednik odnosno predsjedatelj daje riječ prema redoslijedu
prijavljivanja.
Članak 11.
U slučaju spriječenosti, predsjednika Savjeta u vođenju sjednice zamjenjuje zamjenik
predsjednika Savjeta.
Članak 12.
(1) O radu sjednice Savjeta vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži dnevni red sjednice, osnovne podatke o radu sjednice, raspravu
po prijedlozima točaka dnevnog reda, o sudjelovanju članova Savjeta, gostiju i drugih
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o donesenim odlukama i zaključcima.
(3) U zapisnik se unose: redni broj sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim članovima
Savjeta, o prisutnim gostima i drugim osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice
Savjeta.
(4) Zapisnik potpisuju predsjednik odnosno predsjedatelj sjednice i zapisničar.
Članak 13.
(1) Sjednice Savjeta su javne, osim ako Savjet za neku sjednicu ili točku dnevnog
reda ne odluči drugačije. Sjednici Savjeta mogu prisustvovati i građani ako to
prostorni uvjeti dozvoljavaju.
(2) O radu Savjeta građani mogu biti obaviješteni putem sredstava javnog
priopćavanja ili putem oglasne ploče, te na drugi prikladan način.
Članak 14.
Ovaj Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 15.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
4/09.).
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 023-01/09-01/27
URBROJ: 2106/01-01-09-5
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SAVJET MLADIH GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Marin Krota, v. r.

