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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

1.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Buzeta

1. 
Prihvaća se Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Buzeta.
Plan iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/6
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

2.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Studije potencijala, marketinške strategije i akcijskog plana 

razvoja zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta

1. 
Prihvaćaju se Studija potencijala, marketinška strategija i akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma 
na području Grada Buzeta.
Strateški dokumenti iz stavka 1. ovog članka prilog su ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/4
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.
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3.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na uspostavu javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretninama na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na uspostavu javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, odnosno pokretanje postupka prepuštanja državnog vlasništva u vlasništvo Grada Buzeta po 
zahtjevima fizičkih osoba na nekretninama na području Grada Buzeta, označenima kao k.č. 2475/17, 
k.o. Salež i k.č. 3982/2, k.o. Roč.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

4.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na uspostavu javnog dobra po zahtjevu 

pravne osobe na nekretninama na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na uspostavu javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu pravne osobe na nekretninama na području Grada Buzeta, označenima kao k.č. 
1135/1 i k.č. 1136/1, obje k.o. Buzet - Stari grad, uz uvjet da projektirana prometnica radi uspostave 
javnog  dobra  bude  u  dijelu  sabirne  ceste  planirane  UPU-om  Grada  Buzeta  koja  je  paralelna  s 
nerazvrstanom cestom Goričica - Mala Huba.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-2
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.
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5.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na uspostavu javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na uspostavu javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 8284,  
k.o. Marčenegla.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-3
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

6.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet u postupku legalizacije  objekta, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini  na području Grada 
Buzeta, označenoj kao k.č. 3340/30, k.o. Račice u dijelu zemljišta ispod zgrade, uz napomenu da se 
prije izuzimanja dijela zemljišta ispod zgrade iz javnog dobra, podnositelj zahtjeva obvezuje provesti  
ispravni  postupak  pred  nadležnim  uredom  Državne  geodetske  uprave,  kojim  bi  se  slobodni 
neizgrađeni prostor između objekata utvrdio kao javno dobro u širini 2,5 metra.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-4
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.
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7.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet u postupku legalizacije, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini  na području Grada Buzeta, 
označenoj kao k.č. 5489/4, k.o. Hum.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-5
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

8.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 1/1, k.o. 
Roč u dijelu uz jugozapadnu i sjeverozapadnu među.
Ne odobrava se proširenje okućnice na javno dobro uz sjeveroistočnu među.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-6
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

9.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo
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ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 3992,  
k.o. Svi Sveti.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-7
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

10.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 1725/2,  
k.o. Sovišćina za nadograđene dijelove uz nekretninu k.č. 3/1 zgr. k.o. Sovišćina (terasu i stubište).

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-8
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

11.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

5



7. ožujka 2013.               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                            Broj 1

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 1725/2,  
k.o. Sovišćina u dijelu između nekretnina označenih kao k.č. 190 zgr. i k.č. 147/2, obje k.o. Sovišćina.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-9
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

12.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 5483,  
k.o. Hum.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-10
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

13.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta

1. 
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik Grad 
Buzet, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta, označenoj kao k.č. 2858/1,  
k.o.  Roč uz napomenu da se smanji  obujam obuhvata na način osiguranja slobodnog prolaska u 
minimalnoj širini od 5,5 metara radi odvijanja dvosmjernog prometa.
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2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/7
URBROJ: 2106/01-01-13-11
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

14.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta

1. 
Prihvaća se godišnje izvješće Policijske postaje Buzet o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta u 
2012. godini.
Izvješće iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/5
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

15.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog 

otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet

1. 
Prihvaćaju  se  godišnje  izvješće  o  radu  i  financijsko  izvješće  Pučkog otvorenog učilišta  „Augustin 
Vivoda“ Buzet za 2012. godinu.
Izvješća iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/9
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URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

16.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Doma za starije 

i nemoćne osobe Buzet

1. 
Prihvaćaju se godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Buzet  
za 2012. godinu.
Izvješća iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

2. 
Prihvaća se godišnje izvješće o radu programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za 
2012. godinu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

3.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/10
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

17.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Javne vatrogasne postrojbe Buzet

1.
Prihvaćaju se godišnje izvješće o radu i  financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 
2012. godinu.
Izvješća iz stavka 1. ovog članka prilog su ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/13-01/2

8



7. ožujka 2013.               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                            Broj 1

URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

18.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Područne vatrogasne zajednice Buzet

1. 
Prihvaćaju se godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Područne vatrogasne zajednice Buzet za 
2012. godinu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/3
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

19.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

1. 
Prihvaća se financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2012. godinu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
            Dario Krivičić, v. r.

9



7. ožujka 2013.               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                            Broj 1

20.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07. i  
38/09.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko 
vijeće Grada Buzeta je na svojoj sjednici održanoj dana 6. ožujka 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu

1.
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu. Predmetno izvješće prilog 
je ovog Zaključka.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavljuje  se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/13-01/11
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 6. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

     PREDSJEDNIK
   Dario Krivičić, v. r.

GRADONAČELNIK GRADA BUZETA

Sukladno članku 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te članku 6. 
stavku 2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Buzeta za 2013. godinu („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 11/12.), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 28. veljače 2013. godine donio

ODLUKU
o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja 
redovitim učenicima srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak ostvarivanja prava i mjesečni iznos subvencije troškova 
prijevoza u Srednju školu Buzet odnosno troškova smještaja redovitim učenicima srednjih škola u 
razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine (dalje: učenici).

Članak 2.
Pravo na subvenciju troškova iz članka 1. ove Odluke ostvaruju redoviti  učenici srednjih škola koji  
imaju najmanje godinu dana prebivalište  na području Grada Buzeta a koji  ne ostvaruju pravo na  
sufinanciranje troškova javnog prijevoza iz Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za 
redovne učenike  srednjih  škola  u  razdoblju  siječanj  -  lipanj  2013.  godine („Narodne novine“,  broj 
6/13.).

Članak 3.
Pravo na subvenciju troškova iz članka 1. ove Odluke učenici mogu tijekom trajanja nastavne godine 
od siječnja do lipnja 2013. godine, ostvariti po jednom od kriterija, i to za:

1. smještaj (u učeničkom domu ili privatnom smještaju), ukoliko se školuju izvan područja Grada 
Buzeta,

2. prijevoz u Srednju školu Buzet, ukoliko je udaljenost od mjesta prebivališta do škole veća od 5 
kilometara.
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Članak 4.
Učenicima koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke subvencioniranje troškova provodit će se na način da 
se:

1. za smještaj učenicima koji se školuju izvan područja Grada Buzeta priznaje iznos od 210,00 
kuna mjesečno (što odgovara 1/3 iznosa cijene učeničkog doma),

2. za prijevoz u Srednju školu Buzet ukoliko je udaljenost od mjesta prebivališta do škole veća 
od 5 kilometara priznaju troškovi prijevoza u visini od 0,50 kune po prijeđenom kilometru.

Članak 5.
Subvencioniranje troškova učenicima po ovoj Odluci provodit će se tijekom trajanja redovne nastave u 
drugom polugodištu od siječnja do lipnja 2013. godine u skladu s rokovima trajanja nastave utvrđenim 
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i  sporta o početku i završetku nastavne godine, broju 
radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2012./2013. od 15. 
ožujka 2012. godine.

Članak 6.
Obavijest  učenicima  srednjih  škola  o  subvencioniranje  troškova  prijevoza  u  Srednju  školu  Buzet  
odnosno smještaja  redovitim  učenicima srednjih  škola  za razdoblje  siječanj  -  lipanj  2013.  godine, 
objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Grada Buzeta i na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Članak 7.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti  
u nadležnom upravnom tijelu ili s web stranice Grada Buzeta.
(2) Zahtjev se može podnijeti do 11. ožujka 2013. godine.

Članak 8. 
(1) Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

1. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili uvjerenje o prebivalištu,
2. potvrda o upisu u tekuću školsku godinu i
3. preslika ugovora o otvorenom tekućem računu na ime učenika ili preslika kartice.

(2) Učenici koji su ostvarivali pravo na subvenciju troškova prijevoza odnosno smještaja u razdoblju od 
rujna  do  prosinca  2012.  godine  sukladno  Odluci  o  kriterijima  i  načinu  subvencioniranja  troškova 
prijevoza ili  smještaja redovitim učenicima srednjih škola u 2012. godini  („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 11/11.), dostavljaju samo popunjeni obrazac zahtjeva iz članka 7. ove Odluke a priloge iz  
prethodnog stavka samo ukoliko je došlo do promjene činjeničnog stanja.

Članak 9.
(1) U roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležno upravno tijelo donosi 
poseban zaključak kojim se utvrđuju učenici  koji  ispunjavaju uvjete tražene ovom Odlukom te oni 
učenici koji ne ispunjavaju uvjete tražene ovom Odlukom.
(2) U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu zaključka iz stavka 1.  ovog članka,  nadležno 
upravno tijelo donosi pojedinačna rješenja o ostvarivanju prava iz članka 2. ove Odluke.

Članak 10.
(1) Subvencija iz članka 4. ove Odluke isplatit će se svim učenicima koji ispunjavaju uvjete iz ove 
Odluke, uplatom na račun podnositelja. 
(2) Isplata subvencije obavljat će se mjesečno za prethodni mjesec, odnosno sukladno raspoloživim 
sredstvima u proračunu Grada Buzeta.

Članak 11.
(1) Obračun troškova za učenike koji ostvaruju pravo iz članka 4. stavak 1. ove Odluke obavljat će se  
na temelju mjesečnog izvješća o prisutnosti učenika na nastavi koji će dostaviti Srednja škola Buzet.
(2) Za učenike koji ostvaruju pravo iz članka 4. stavak 2. ove Odluke izračun priznatih troškova čini  
umnožak broja radnih dana provedenih na nastavi u mjesecu izračuna, broja kilometara od mjesta 
prebivališta do škole i natrag te iznosa od 0,50 kuna.
(3) Dani u kojima učenici pohađaju praktičnu nastavu smatraju se redovitom nastavom.

Članak 12.
(1) O prekidu školovanja ili drugoj promjeni (promjeni mjesta školovanja, dužoj bolesti, opravdanom ili  
neopravdanom izostanku s nastave duljem od 15 dana i slično) a koja je bitna za ostvarivanje prava iz 
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ove Odluke učenik je dužan u roku od 8 dana obavijestiti nadležno upravno tijelo u roku od 8 dana od  
nastupa navedene okolnosti.
(2) U slučaju da nadležno upravno tijelo primi saznanja o prestanku školovanja ili da je učenik ostvario 
pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Odluke o sufinanciranju međumjesnog 
javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine („Narodne 
novine“, broj 6/13.), a učenik to nije prijavio u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti primljeni  
iznos subvencije u cijelosti odjednom ili u najviše onoliko mjesečnih rata koliko je primao subvenciju, o 
čemu rješenje donosi nadležno upravno tijelo.

Članak 13.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Buzeta za 2013. godinu u razdjelu  
200, glavi 20002, programu 1011, aktivnosti A101105.

Članak 14.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Buzeta.

Članak 15.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, neovisno da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, 
obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Grada  
Buzeta“, na web stranici Grada Buzeta i oglasnoj ploči Grada Buzeta.

KLASA: 602-01/13-01/16
URBROJ: 2106/01-03-13-2
Buzet, 28. veljače 2013.

     GRADONAČELNIK
 mr. sc. Valter Flego, v. r.
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