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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
49.
Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11. i 61/11.), članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
3/13. - pročišćeni tekst) te članka 6. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika nezavisnih lista
iz Proračuna Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 6/07. i 3/12.), Gradsko vijeće
Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom
vijeću Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje nakon konstituiranja Gradskog
vijeća do konca 2013. godine, a koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2013. godinu.
Članak 2.
(1) U Proračunu Grada Buzeta za 2013. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 72.653,73 kuna.
(2) U razdoblju od početka 2013. godine do 19. lipnja 2013. godine, dana konstituiranja novog saziva
Gradskog vijeća Grada Buzeta, za namjenu iz stavka 1. ovog članka iz Proračuna Grada Buzeta za
2013. godinu ukupno je raspoređeno 30.272,35 kuna.
(3) Za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u razdoblju od
dana donošenja ove Odluke do 31. prosinca 2013. godine određuje se ukupan iznos od 42.381,38
kuna.
Članak 3.
(1) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju članova u
Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.
(2) Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 2.734,28 kuna.
Članak 4.
(1) Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci odnosno
nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća
podzastupljenog spola.
(2) Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog
spola naknada iz članka 3. stavak 2. ove Odluke se uvećava za 10%.
Članak 5.
Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u
Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2013. godinu
sukladno članku 4. ove Odluke u iznosima kako slijedi:
- Istarskom demokratskom saboru - IDS 19.960,25 kuna,
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 7.109,13 kuna,
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima - HNS 6.835,70 kuna,
- Zelenom savezu - Zeleni - 3.007,71 kuna,
- Hrvatskoj stranci umirovljenika - HSU - 2.734,28 kuna,
- Nezavisnom vijećniku Zdravku Ćuriću - 2.734,28 kuna.
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Članak 6.
(1) Ukupna sredstva iz članka 5. ove Odluke isplaćuju se u tri jednaka dijela. Pojedini iznosi će se
isplatiti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, najkasnije do posljednjeg dana rujna
te najkasnije do posljednjeg dana prosinca.
(2) Političke stranke i nezavisni vijećnici iz članka 5. ove Odluke dužni su u roku od 30 dana od dana
konstituiranja Gradskog vijeća dostaviti podatke o žiroračunu na koji se isplaćuju sredstva iz članka 5.
ove Odluke.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buzeta za 2013. godinu („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 11/12.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 023-01/13-01/47
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

50.
Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj
120/12. i 136/12.), članka 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim
mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaja registra državnih potpora poljoprivredi i
ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 16/13.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene
novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici
održanoj dana 26. lipnja 2013. godine donijelo

PROGRAM
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
za razdoblje 2013.-2015. godine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2013.-2015. godine (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem kojih se
iz Proračuna Grada Buzeta dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj
poljoprivrede i ruralni prostor. Programom se načelno uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora
pri realizaciji projekata iz poljoprivrede.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ovog Programa su:
• bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne
proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane,
• povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava i drugih robnih proizvođača iz
poljoprivrede,
• podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području
Grada Buzeta.
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Članak 3.
Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:
• održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem poticanja
ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
• poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge,
proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove
konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih
proizvoda,
• poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju malog
gospodarstva iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju komunalne infrastrukture.
II. POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 4.
Korisnici potpora iz Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu i projekcije proračuna za 2014. i 2015.
godinu mogu biti poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području
Grada Buzeta te poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredno zemljište, stoku, gospodarske objekte ili
trajne nasade na području Grada Buzeta. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte
iz poljoprivrede: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte i mala poduzeća kojima je
poljoprivredna proizvodnja primarna djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih, udruge i zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Članak 5.
(1) Za potpore razvitku poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Buzeta u razdoblju 2013.2015. godine iz proračuna Grada Buzeta osigurat će se financijska sredstva u iznosu od 1.740.000,00
kuna.
(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se za sljedeće potpore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika
troškovi nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
troškovi ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja
nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
nabavu novih košnica i pčelarske opreme
tekuću donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju objekata namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
tekuću donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge
subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta i sprječavanje šteta od divljači
tekuće potpore za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje
provedbu projekta: Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
sufinanciranje nabave sadnog materijala
tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
sufinanciranje projekta Centra za gljivarstvo - Buzet
sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata)
sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju sustava za navodnjavanje Buzeštine
subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja

III. KRITERIJI I MJERILA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
1. Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika
Članak 6.
(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza,
tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti
policu osiguranja.
(2) Subvencija se odobrava u visini 25% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos
sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 5.000,00
kuna godišnje.
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2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
Članak 7.
Subvencija za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini od 50% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno
gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje po korisniku.
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
Članak 8.
(1) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi
se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na
poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi
proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna po
jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja.
4. Subvencija troškova ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja
Članak 9.
(1) Subvencija troškova tečaja i ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja
sukladno članku 6. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka
(„Narodne novine“, broj 12/11.) odobrit će se u visini do 50% iznosa troškova tečaja i izdavanja
svjedodžbe koje provodi Hrvatska veterinarska komora, a najviše 1.000,00 kuna po jednom polazniku.
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi
proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
5. Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Članak 10.
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže,
nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi
i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada.
(2) Subvencija se odobrava u visini do 20% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00
kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.
6. Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
Članak 11.
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća, povrća,
jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini
nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda i višegodišnjih kultura na
površini od najmanje 2.000 m2.
(2) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata
sustava za navodnjavanje u iznosu do 20% nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do
iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.
7. Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme
Članak 12.
(1) Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom
gospodarstvu u visini do 20% iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku opremu u
tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom
gospodarstvu.
(2) Minimalni iznos računa za koji korisnik može podnijeti zahtjev je 2.000,00 kuna. Ne potiče se
nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.
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8. Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih
smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda
Članak 13.
Tekuća donacija u novcu za izradu dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata namijenjenih
smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobrit će se u iznosu do 20%
dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.
9. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga, poljoprivredne zadruge
i LAG-a
Članak 14.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga,
poljoprivredne zadruge, OPG-a i LAG-a koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih
predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika.
Uz zahtjev se obvezatno prilaže godišnji program rada udruge, zadruge i druge pravne osobe. Odluku
o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog Odbora za poljoprivredu.
10. Subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta i sprječavanje
šteta od divljači
Članak 15.
(1) Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja
lovišta za štete na divljači i od divljači. Subvencija se odobrava u visini 25% iznosa od uplaćene
premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom
lovozakupniku može iznositi do 5.000,00 kuna godišnje.
(2) Subvencija za sprječavanje štete od divljači odobrit će se onom lovozakupniku koji u tekućoj godini
kupi repelente za potrebe vlasnika i korisnika zemljišta ili kupi i postavi električnog pastira koji generira
jačinu udarca više od 6J. Subvencija se odobrava u visini do 20% ukupno dokumentiranih troškova, a
najviše u iznosu do 5.000,00 kuna.
11. Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne
proizvodnje
Članak 16.
(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova
manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. natjecanje
u oranju, izložba vina i rakija, poljoprivredni sajam, sajam tartufa i gljiva i slično).
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi gradonačelnik na temelju prijedloga
Odbora za poljoprivredu.
12. Sufinanciranje projekta: Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
Članak 17.
(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se za pokretanje projekta: „Izravna prodaja poljoprivrednih
proizvoda putem interneta“ kojeg je inicirao Institut za poljoprivredu i turizam Poreč u cilju promocije i
prodaje istarskih poljoprivrednih proizvoda putem web aplikacije.
(2) Odluku o visini potpore donosi gradonačelnik na temelju prijedloga Odbora za poljoprivredu
uzimajući u obzir broj poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Buzeta koji se bave
proizvodnjom grožđa i vina, maslinovog ulja, povrća, voća, meda, sira i ekoloških proizvoda.
13. Sufinanciranje nabave sadnog materijala
Članak 18.
(1) Radi podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih, odobrit će se subvencija
poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu deklariranog sadnog materijala. Sadni materijal korisnici
mogu nabaviti sami ili preko poljoprivredne udruge sa sjedištem na području Grada Buzeta.
(2)Visina subvencije po sadnici iznosi:
za cijepove vinove loze do 1/3 nabavne cijene sadnice (uključujući PDV), a maksimalno 5,00 kuna po
sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 300 komada sadnica,
za sadnice masline do 1/3 nabavne cijene sadnice (uključujući PDV), a maksimalno 12,00 kuna po
sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 25 komada sadnica.
(3) Uz zahtjev za dodjelu subvencije potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je vidljivo:
vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač.
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(4) Sufinanciranje nabave sadnog materijala po poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi najviše
15.000,00 kuna godišnje.
14. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
Članak 19.
(1) Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (KLASA: 320-01/95-01/13,
URBROJ: 2163/1-01-95-1), donijela je Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine,
istovremeno sa Zaključkom o izdvajanju namjenskih sredstava iz Proračuna Istarske županije na
Poseban račun Županijskog poglavarstva - „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ (KLASA:
320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-2), te Preporukom općinama i gradovima o izdvajanju
namjenskih sredstava na Poseban račun Županijskog poglavarstva - „Fond za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre“ (KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-3).
(2) Sredstva će se isplaćivati u skladu s Planom Proračuna i Odluci o izvršavanju Plana proračuna za
svaku kalendarsku godinu.
15. Sufinanciranje projekta Centra za gljivarstvo u Buzetu
Članak 20.
(1) Grad Buzet ima interes da se nekretnina u vlasništvu Grada oplemeni odnosno očuva, sanira i
valorizira. Grad ima deklariranu strategiju razvoja poljoprivrede i tradicionalnu gospodarsku
usmjerenost područja na poljoprivrednu djelatnost, te se u sklopu toga potiče razvoj gljivarstva i
tartufarstva.
(2) Sufinanciranje se odobrava s namjerom organiziranja i provedbe razvojnog programa Grada i
županije.
16. Sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata)
Članak 21.
(1) U cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
zaustavljanja daljnjeg pada broja krava, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda
na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se
nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata).
(2) Subvencija će se odobriti u visini do 30% nabavne vrijednosti mljekomata, a najviše do 20.000,00
kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. Korisnici poticaja mogu biti proizvođači mlijeka s područja
Grada Buzeta i upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača.
17. Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju sustava za navodnjavanja Buzeštine
Članak 22.
U sklopu provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i
vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), koji se u Istarskoj županiji provodi od 2006. godine,
sufinancirat će se izrada predinvesticijske studije sustava za navodnjavanje Buzeštine te u skladu s
financijskim mogućnostima i likvidnošću Proračuna ostale obveze za izgradnju sustava za
navodnjavanje.
18. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja
Članak 23.
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci Gradonačelnika, a na temelju prijedloga
Odbora za poljoprivredu, za aktivnosti koje pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu
obuhvaćene nekom od subvencija iz ovog Programa.
IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA
Članak 24.
(1) Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo tijekom
cijele godine, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća odnosno do utroška sredstava planiranih za
proračunsku godinu.
(2) Podrobniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje potpore, pripadajuća dokumentacija i obrazac zahtjeva
uredit će se posebnom odlukom gradonačelnika za pojedinu proračunsku godinu.
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V. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 25.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Buzeta u
razdoblju 2013.-2015. godine osiguravaju se iz Proračuna Grada Buzeta sukladno financijskim
mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 26.
Ovim Programom stavlja se izvan snage glava III. Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na
području Grada Buzeta u 2013. godini („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/12.).
Članak 27.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 023-01/13-01/46
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

51.
Na temelju članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društva
„Plzet“ d.o.o. Buzet za 2012. godinu
1.
Prihvaćaju se Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva „Plzet“ d.o.o. Buzet za 2012.
godinu. Izvješća 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: 021-05/13-01/45
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

52.
Na temelju članaka 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), članka 25.
Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 4.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o utvrđivanju mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i
određivanju zamjenika člana Gradskog vijeća
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1.
Utvrđuje se da je da je članica Gradskog vijeća Grada Buzeta Edit Rupena iz Buzeta, Majcani 18/2,
podnijela zahtjev za stavljanje dužnosti članice Gradskog vijeća u mirovanje iz osobnih razloga.
Zahtjev je podnesen i zaprimljen dana 26. lipnja 2013. godine.
2.
Utvrđuje se da su ovlaštene osobe koalicijske liste na kojoj je članica Gradskog vijeća iz točke 1. ovog
Rješenja izabrana u Gradsko vijeće odlukom odredile da se zamjenikom članice Gradskog vijeća
određuje Dragan Klarić iz Buzeta, Most 21.
3.
Zamjenik iz točke 2. ovog Rješenja ostvaruje pravo sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama
Gradskog vijeća Grada Buzeta od dana 26. lipnja 2013. godine do prestanka mirovanja mandata
članici Gradskog vijeća iz točke 1. ovog Rješenja, odnosno najkasnije do isteka tekućeg mandata
Gradskog vijeća Grada Buzeta.
4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/44
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

53.
Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst), članaka 20. i 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta („Službene
novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 1/93.), Gradsko vijeće Grada
Buzeta na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
1.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta imenuju se:
1. Dragan Klarić, predsjednik,
2. Vedran Majcan, zamjenik predsjednika,
3. Radovan Nežić, član,
4. Marina Mraković, članica,
5. Darko Jakac, član.
2.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.
3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/48
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
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PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

54.
Na temelju odredbe članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst) te članka 5. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/93.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj
dana 26. lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za javna priznanja
1.
U Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Buzeta imenuju se:
1. Sanja Krulčić, predsjednica,
2. Elena Jerman, zamjenica predsjednice,
3. Klaudio Marinac, član,
4. Sandro Fakin, član,
5. Igor Božić, član.
2.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.
3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/49
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

55.
Na temelju odredbe članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst) te članka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/93.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26.
lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju
1.
U Odbor za međunarodnu i međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada Buzeta imenuju se:
1. Elvis Černeka, predsjednik,
2. Vlatko Mrvoš, zamjenik predsjednika,
3. Jadranka Vivoda, članica,
4. Smilja Marinac, članica,
5. Michela Blagonić, članica.
2.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Ured gradonačelnika.
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3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/50
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

56.
Na temelju odredbe članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst) te članka 7. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/93.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26.
lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe
1.
U Odbor za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada Buzeta imenuju se:
1. Danijel Gržinić, predsjednik,
2. Igor Gržinić, zamjenik predsjednika,
3. Dejan Jakac, član,
4. Josip Majcan, član,
5. Aida Muratagić, članica.
2.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Upravni odjel za gospodarenje prostorom.
3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/51
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

57.
Na temelju odredbe članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst) te članka 5. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/93.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26.
lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
1.
U Odbor za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Buzeta imenuju se:
1. Damir Sirotić, predsjednik,
2. Zdravko Ćurić, zamjenik predsjednika,
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Edit Rupena, članica,
Gvido Jermaniš, član,
Branko Rončević, član,
Dragan Merlić, član,
Muhamed Muratagić, član.

2.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Upravni odjel za financije i gospodarstvo.
3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/52
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

58.
Na temelju članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni
tekst) te članka 3. Zaključka o osnivanju i imenovanju Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i
očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/94.),
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i
očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta
1.
U Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta
imenuju se:
1. Zlatka Marzi, predsjednica,
2. Nada Prodan Mraković, zamjenica predsjednice,
3. Nataša Nefat, predstavnica Konzervatorskog odjela Pula, članica,
4. Saša Nikolić, član,
5. Edo Jerman, član,
6. Matija Nežić, član,
7. Marijo Žmak, član,
8. Aleš Nežić, član,
9. Dean Prodan, član.
2.
Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, te pročelnica Upravnog
odjela za gospodarenje prostorom obvezne su sudjelovati u radu Odbora i provoditi njegove zaključke.
3.
Administrativne poslove za Odbor obavlja Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene
djelatnosti.
4.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/54
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

59.
Na temelju odredbe članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine", broj
73/97. i 174/04.) te članka 32. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijelo

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
1.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Armanda Sirotić, predsjednica,
2. Branko Rončević, zamjenik predsjednice,
3. Ines Jerman, članica,
4. Aldo Rabak, član,
5. Manuela Rušnjak, članica.
2.
Zadaće Povjerenstva su određene uvodno citiranim Zakonom i drugim propisima.
3.
Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured gradonačelnika.
4.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/53
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

60.
Na temelju članaka 7. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.), članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“, broj 40/08. i 44/08.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 26.
lipnja 2013. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Buzeta
1.
Za načelnicu Stožera zaštite i spašavanja Grada Buzeta imenuje se Ana Pernić, zamjenica
gradonačelnika Grada Buzeta.
2.
Za zamjenika načelnice Stožera zaštite i spašavanja Grada Buzeta imenuje se Boris Rogić, stručni
suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ.
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3.
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Buzeta imenuju se:
1. Damir Fabijančić, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Buzet,
2. Nirvana Ukušić, pročelnica PUZS Pazin/Pula,
3. Denis Merlić, načelnik Policijske postaje Buzet,
4. Elvis Černeka, voditelj ispostave IDZ Buzet,
5. Lara Černeka, v.d. ravnateljice GO Crvenog križa Buzet,
6. Ervina Šurković Kisiček, direktorica TD „Park“ d.o.o. Buzet,
7. Damir Križman, rukovoditelj HEP-DP „Elektroistra Pula“ - Pogon Buzet,
8. Saša Arsić, voditelj Veterinarske ambulante Buzet,
9. Mladen Nežić, voditelj službe razvoja i distribucije, „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet,
10. Neven Degmečić, upravitelj Šumarije Buzet,
11. Nenad Šćulac, predstojnik Ureda gradonačelnika.
4.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Grada Buzeta.
Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavlja Ured gradonačelnika.
5.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/55
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.

61.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni
tekst) te članka 4. Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Buzeta („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 6/01.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2013. godine
donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju uredništva Službenih novina Grada Buzeta
1.
U uredništvo Službenih novina Grada Buzeta, na rok od 4 godine imenuju se:
1. Nenad Šćulac, odgovorni urednik,
2. Damir Sirotić, član,
3. Ana Pernić, članica,
4. Bruna Kalčić, članica,
5. Tatjana Merlić, članica.
2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/56
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 26. lipnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Damir Sirotić, v. r.
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