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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
1.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 144/12.), članka 33. Statuta Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 6. Programa javnih potreba u
školstvu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/13.), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 30.
siječnja 2014. godine donio je

ODLUKU
o potpori učenicima osnovnih glazbenih i osnovnih plesnih škola
u 2014. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina potpore i postupak ostvarivanja prava na potporu učenicima
osnovne škole koji uz redovito obvezno obrazovanje pohađaju osnovnu glazbenu ili osnovnu plesnu
školu izvan područja Grada Buzeta u 2014. godini.
Članak 2.
Potporu sukladno ovoj Odluci ostvaruju redoviti učenici osnovne škole u 2014. godini, koji su državljani
Republike Hrvatske i koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.
Članak 3.
U Proračunu Grada Buzeta za sufinanciranje potpore učenicima osnovne škole koji uz redovnu
nastavu pohađaju neku od glazbenih i plesnih škola izvan Buzeta u 2014. godini osigurano je
16.000,00 kuna u razdjelu 200, aktivnost A05 1011 A101105, pozicija R428.
Članak 4.
Potpora iz ove Odluke iznosi 100,00 kuna mjesečno po djetetu.
Članak 5.
Mjesečna potpora isplaćivat će se u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. i od 1. rujna
2014. do 31. prosinca 2014. godine.
Članak 6.
(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 za učenika podnosi roditelj, skrbnik ili posvojitelj.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva je 20. veljače 2014. godine.
Članak 7.
Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:
1. preslika osobne iskaznice učenika ili uvjerenje o prebivalištu,
2. potvrda o upisu u osnovnu glazbenu ili osnovnu plesnu školu u tekućoj školskoj godini,
3. preslika ugovora o otvorenom tekućem računu ili preslika kartice tekućeg računa roditelja,
skrbnika ili posvojitelja.
Članak 8.
Pravo na potporu učenicima osnovne škole koji uz redovnu nastavu osnovnu glazbenu ili osnovnu
plesnu školu izvan Buzeta u 2014. godini iz članka 4. ove Odluke rješenjem će utvrditi upravni odjel.
Članak 9.
(1) Odobreni iznos potpore doznačit će se na tekući račun roditelja, skrbnika ili posvojitelja.
(2) Korisnik potpore dužan je u roku od 15 dana od početka nove školske godine upravnom odjelu
dostaviti potvrdu o upisu u novu školsku 2014/15. godinu osnovne glazbene ili osnovne plesne škole.
(3) Korisnik potpore dužan je o svakoj promjeni (npr. prekid školovanja) koja ima za posljedicu
promjenu uvjeta utvrđenih rješenjem izvijestiti upravni odjel u roku od 8 dana od nastupa navedene
promjene koja uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu i vraćanje potpore.
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Članak 10.
Za daljnju provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske
projekte.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 602-01/14-01/08
URBROJ: 21206/01-03-14-2
Buzet, 30. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

2.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 144/12.), članka 33. i 94. Statuta Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 7. Programa javnih potreba u
školstvu za 2014. („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/13.), Gradonačelnik Grada Buzeta dana
22. siječnja 2014. godine donio je

ODLUKU
o potpori u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet u
školskoj 2013./14. godini za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu u obrazovanju za učenike
prvih razreda Srednje škole Buzet.
Članak 2.
Potporu u obrazovanju ostvaruju redoviti učenici prvih razreda Srednje škole Buzet za školsku godinu
2013./14. u razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine, a koji su državljani Republike Hrvatske i:
- koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta,
- odnosno oni koji nemaju prebivalište na području Grada Buzeta.
Članak 3.
U Proračunu Grada Buzeta za potporu u obrazovanju za učenike I. razreda Srednje škole Buzet za
razdoblje od mjeseca siječnja do lipnja 2014. godine osigurano je 73.500,00 kuna u razdjelu 200,
aktivnost A05 1011 A101101, pozicija R405.
Članak 4.
Potpora u obrazovanju iz ove Odluke iznosi:
- za učenike koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta 200,00 kuna
mjesečno,
- za učenike koji nemaju prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta visina potpore
iznosi 200,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno do 15 km od Srednje
škole Buzet, 250,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno od 15 do 29
kilometara od Srednje škole Buzet, odnosno 300,00 kuna ukoliko je mjesto prebivališta
udaljeno više od 30 kilometara od Srednje škole Buzet.
Članak 5.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavit će se učenicima putem Srednje škole
Buzet.
(2) Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka podnosi roditelj, skrbnik ili udomitelj učenika iz članka 2.
ove Odluke.
(3) Rok za dostavu zahtjeva je 7. veljače 2014. godine.
(4) Podnositelju zahtjeva koji iz opravdanih razloga nije dostavio zahtjev u roku utvrđenom u stavku 3.
ovog članka može se naknadno odobriti pravo iz ove Odluke ukoliko postoje raspoloživa proračunska
sredstva za predmetnu namjenu.
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Članak 6.
(1) Uz ispunjen zahtjev iz članka 5. ove Odluke prilaže se:
1. preslika osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu učenika,
2. potvrda o upisu, koju će Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte (dalje u
tekstu: upravni odjel) zatražiti po službenoj dužnosti od Srednje škole Buzet,
3. preslika broja tekućeg računa učenika.
(2) Učenici koji su ostvarivali pravo na potporu sukladno Odluci o potpori u obrazovanju za učenike
prvih razreda u Srednjoj školi Buzet za školsku godinu 2013./2014, za razdoblje od rujna do prosinca
2013. godine („Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/13.) dostavljaju samo popunjeni obrazac
zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, a priloge iz prethodnog stavka samo ukoliko je došlo do promjene
činjeničnog stanja.
Članak 7.
Pravo na potporu za obrazovanje iz članka 4. ove Odluke rješenjem će utvrditi upravni odjel.
Članak 8.
(1) Odobreni iznos potpore doznačit će se na tekući račun učenika.
(2) Korisnik potpore dužan je o svakoj promjeni (npr. prekid školovanja, prelazak u drugu srednju školu
i slično) koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih rješenjem izvijestiti upravni odjel u roku od 8
dana od nastupa navedene promjene koja uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu i vraćanje potpore.
Članak 9.
Za daljnju provedbu ove Odluke zadužuje se upravni odjel.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 602-01/14-01/07
URBROJ: 21206/01-03-14-2
Buzet, 22. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

3.
Sukladno članku 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni
tekst), te članku 8. Programa javnih potreba u školstvu Grada Buzeta za 2014. godinu („Službene
novine Grada Buzeta“, broj 12/13.), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 24. siječnja 2014. godine
donio

ODLUKU
o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja
redovitim učenicima srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. 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 2014. 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 temeljem Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovne učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine („Narodne
novine“, broj 156/13.) i Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine u Istarskoj županiji (KLASA: 602-03/14-01/03,
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 od 15. siječnja 2014. godine).
Članak 3.
Pravo na subvenciju troškova iz članka 1. ove Odluke učenici mogu tijekom trajanja nastavne godine
od siječnja do lipnja 2014. godine, ostvariti po jednom od kriterija, i to za:
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smještaj (u učeničkom domu ili privatnom smještaju), ukoliko se školuju izvan područja Grada
Buzeta,
prijevoz u Srednju školu Buzet, ukoliko je udaljenost od mjesta prebivališta do škole veća od 5
kilometara.

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 0,33 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 2014. godine u skladu s rokovima trajanja nastave utvrđenim
Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih
i srednjih škola za školsku godinu 2013./14. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 60203/13-06/00048, URBROJ: 533-21-13-0001 od 12. ožujka 2013. 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 2014. godine,
objavit će se na web stranici Grada Buzeta i 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 za učenika podnosi roditelj, skrbnik ili posvojitelj.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva je 20. veljače 2014. godine.
Članak 8.
(1) Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:
4. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili uvjerenje o prebivalištu,
5. potvrda o upisu u tekuću školsku godinu,
6. potvrda učeničkog doma da je učenik smješten u domu ili preslika ugovora sa stanodavcem ili
odgovarajuća izjava stanodavca ukoliko je učenik u privatnom smještaju i
7. preslika ugovora o otvorenom tekućem (ili žiro) 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 2013. godine sukladno Odluci o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova
prijevoza ili smještaja redovitim učenicima srednjih škola u 2013. godini („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 9/13.), uz popunjeni obrazac zahtjeva iz članka 7. ove Odluke dostavljaju samo potvrdu o
upisu u drugo polugodište tekuće školske godine a ostale 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.
Učenicima koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke isplata subvencije iz članka 4. Odluke obavljat će se
na račun učenika u pravilu 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. točke 2. 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. točke 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 0,33 kuna.
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(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
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 2014. godine („Narodne
novine“, broj 156/13.) i Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike
srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine u Istarskoj županiji (KLASA: 602-03/14-01/03,
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 od 15. siječnja 2014. godine), 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 2014. godinu u razdjelu
200, programu A 05 1011, aktivnosti A05 1011 A101105, poziciji R140.
Članak 14.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte u
Gradu Buzetu.
Članak 15.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, neovisno koriste li se u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“,
na web stranici Grada Buzeta i oglasnoj ploči Grada Buzeta.
KLASA: 602-01/14-01/6
URBROJ: 2106/01-03-14-2
Buzet, 24. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

4.
Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88.), te članka 93. Statuta Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 7.
siječnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za obavljanje
poslova lokalne samouprave
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju
predstavničkog tijela, izvršnog tijela, upravnih tijela Grada Buzeta, pravnih osoba i vijeća mjesnih
odbora na području Grada Buzeta koji na temelju zakona obavljaju poslove lokalne samouprave.
Članak 2.
Akti koji nastaju u djelatnosti stvaratelja i primatelja akata iz članka 1. ovog Pravilnika razvrstavaju se
prema brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata kako slijedi:
a) Predstavničko, izvršno i upravna tijela Grada:
01 - Gradsko vijeće Grada Buzeta
5
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02 - Služba za opće poslove
03 - Gradonačelnik Grada Buzeta
04 - Upravni odjel za gospodarenje prostorom
05 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
06 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo
b) vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta
07 - Vijeće mjesnog odbora Buzet
08 - Vijeće mjesnog odbora Buzet - Stari grad
09 - Vijeće mjesnog odbora Krušvari
10 - Vijeće mjesnog odbora Roč
11 - Vijeće mjesnog odbora Sovinjak
12 - Vijeće mjesnog odbora Sveti Ivan
13 - Vijeće mjesnog odbora Sveti Martin
14 - Vijeće mjesnog odbora Svi Sveti
15 - Vijeće mjesnog odbora Štrped
16 - Vijeće mjesnog odbora Veli i Mali Mlun
17 - Vijeće mjesnog odbora Vrh
c) trgovačka društva u vlasništvu Grada Buzeta
18 - „Park“ d.o.o. Buzet
19 - „Plzet“ d.o.o. Buzet
28 - „Park odvodnja“ d.o.o. Buzet
d) ustanove i druge neprofitne pravne osobe čiji je osnivač Grad Buzet:
20 - Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet
21 - Pučko otvoreno učilište „Itineris“ Buzet
22 - Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet
23 - Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet
24 - Srednja škola Buzet
25 - Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta
26 - Javna vatrogasna postrojba Buzet
27 - Dom za starije i nemoćne Buzet
Članak 3.
(1) Čelnici upravnih tijela i odgovorne osobe drugih tijela i pravnih osoba odgovorni su za provedbu
ovog Pravilnika.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata na području Grada Buzeta za obavljanje poslova lokalne samouprave
(„Službene novine Grada Buzeta“, 8/09.).
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 022-05/14-01/1
URBROJ: 2106/01-03-14-2
Buzet, 7. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

5.
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 65. Statuta Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 17. Pravilnika o unutarnjem
redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/13.), Gradonačelnik
Grada Buzeta dana 2. siječnja 2014. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2014. godinu
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I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima
gradske uprave u Gradu Buzetu za 2014. godinu te potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno i određeno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi.
II.
Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme na
dan 1. siječnja 2014. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na
neodređeno i određeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno
vrijeme u 2014. godini kako slijedi:
Stvarno stanje
popunjenosti na
neodređeno vrijeme (na
dan 1. siječnja 2014.)

Planiran broj zapošljavanja
službenika i namještenika
na određeno vrijeme

Planiran broj
zapošljavanja
vježbenika na
određeno vrijeme

Služba za opće poslove

7

-

1

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

5

-

3

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

5

1

4

Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte

3

-

3

Naziv upravnog tijela

IV.
Ovaj Plan objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 120-01/14-01/1
URBROJ: 2106/01-03-14-2
Buzet, 2. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

6.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik
Grada Buzeta je dana 2. siječnja 2014. godine donio
PLAN
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014.
godinu
I.
U 2014. godini Grad Buzet planira prijam najviše 11 osoba na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj
osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju
ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
II.
Prijam osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 118-01/14-01/1
URBROJ: 2106/01-03-14-2
Buzet, 2. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
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Siniša Žulić, v. r.
*****

Prilog TABLICA 1.
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U GRADU BUZETU
ZA 2014. GODINU
NAZIV UPRAVNOG ODJELA

NAZIV RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ
OSOBA

Služba za opće poslove

Viši savjetnik za pravne
poslove ili viši referent za
sjednice

magistar prava ili stručni prvostupnik javne
uprave

1

Upravni odjel za
gospodarenje prostorom

Viši savjetnik za
imovinskopravne poslove

magistar prava

1

Upravni odjel za
gospodarenje prostorom

Viši savjetnik za komunalne i
građevinske poslove

magistar struke ili stručni specijalist građevinske
ili druge tehničke struke

1

Upravni odjel za
gospodarenje prostorom

Stručni suradnik za komunalne
i građevinske poslove

stručni prvostupnik građevinske struke

1

Upravni odjel za
financije i gospodarstvo

Viši savjetnik za gospodarstvo

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili
tehničke struke

1

Upravni odjel za
financije i gospodarstvo

Viši savjetnik za financije

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili
tehničke struke

1

Upravni odjel za financije i
gospodarstvo

Stručni suradnik za financijsko
knjigovodstvo

stručni prvostupnik ekonomske struke

2

Upravni odjel za društvene
djelatnosti i razvojne
projekte

Viši savjetnik za razvojne
projekte

magistar struke ili stručni specijalist pravne,
ekonomske ili druge društvene struke

1

Upravni odjel za društvene
djelatnosti i razvojne
projekte

Viši savjetnik za društvene
djelatnosti

magistar struke ili stručni specijalist pravne,
ekonomske ili druge društvene struke

2

7.
Na temelju članka 21. stavka 2. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 9/12.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 31. siječnja 2014. godine donio

RJEŠENJE
o imenovanju Etičkog povjerenstva
1.
Imenuje se Etičko povjerenstvo, u sastavu:
1.
Danijel Gržinić, predsjednik,
2.
Ljiljana Radetić, članica,
3.
Serđo Činko, član.
2.
Etičko povjerenstvo imenuje se na razdoblje do isteka mandata trenutnom sazivu Gradskog vijeća
Grada Buzeta.
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3.
Etičko povjerenstvo obavlja poslove određene Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Buzeta.
4.
Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža Služba za opće poslove.
5.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“
i na web stranici Grada Buzeta.
KLASA: 023-01/12-01/25
URBROJ: 2106/01-03-14-3
Buzet, 31. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

8.
Na temelju članka 53.a stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 144/12. i
19/13.), članka 103. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 57. Pravilnika o unutarnjem
redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/13.), Gradonačelnik
Grada Buzeta dana 31. prosinca donosi

RJEŠENJE
o privremenom rasporedu na radno mjesto pročelnika Službe za opće poslove
1.

Nenad Šćulac, diplomirani pravnik, s danom 1. siječnja 2014. godine privremeno se
raspoređuje na radno mjesto pročelnika Službe za opće poslove do okončanja propisanog
postupka za imenovanje novog pročelnika, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

2.

Danom imenovanja službenik iz točke 1. ovog Rješenja ima ukupno 9 godina, 6 mjeseci i 24
dana radnog staža od čega 9 godina i 24 dana radnog staža u struci.

3.

Službenik iz točke 1. ovog Rješenja ima položen državni stručni ispit.

4.

Od dana privremenog rasporeda iz točke 1. ovog Rješenja, imenovani stječe sva prava,
obveze i odgovornosti pročelnika sukladno Zakonu i općim aktima Grada Buzeta.

5.

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30
dana od dana dostave rješenja imenovanom.

6.

Ovo Rješenje objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 022-05/13-01/14
URBROJ: 2106/01-03-13-2
Buzet, 31. prosinca 2013.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

9.
Na temelju članka 53.a stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 144/12.),
članka 103. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.), članka 57. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/13.), Gradonačelnik Grada Buzeta donosi

RJEŠENJE
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o privremenom rasporedu na radno mjesto pročelnice Upravnog odjela za
društvene djelatnosti i razvojne projekte
1.

Elena Grah Ciliga, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, s danom 1. siječnja 2014.
godine privremeno se raspoređuje na radno mjesto pročelnice Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i razvojne projekte do okončanja propisanog postupka za imenovanje novog
pročelnika, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

2.

Danom imenovanja službenica iz točke 1. ovog Rješenja ima ukupno 16 godina, 9 mjeseci i
20 dana radnog staža od čega 16 godina, 9 mjeseci i 20 dana radnog staža u struci.

3.

Službenica iz točke 1. ovog Rješenja ima položen državni stručni ispit.

4.

Od dana privremenog rasporeda iz točke 1. ovog Rješenja, imenovana stječe sva prava,
obveze i odgovornosti pročelnika sukladno Zakonu i općim aktima Grada Buzeta.

5.

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30
dana od dana dostave rješenja imenovanoj.

6.

Ovo Rješenje objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 022-05/13-01/10
URBROJ: 2106/01-03-13-2
Buzet, 31. prosinca 2013.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

10.
Na temelju članka 44. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni
tekst) te Odluke o osnivanju Odbora za komunalnu infrastrukturu i rad s vijećima mjesnih odbora
(KLASA: 021-01/09-01/16, URBROJ: 2106/01-03-09-2 od 28. rujna 2009. godine), Gradonačelnik
Grada Buzeta dana 6. prosinca 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za komunalnu infrastrukturu i rad s vijećima
mjesnih odbora
Članak 1.
Za predsjednika Odbora za komunalnu infrastrukturu i rad s vijećima mjesnih odbora imenuje se
Mauro Merlić.
Članak 2.
Za članove radnog tijela iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Zorko Božić,
2. Igor Gržinić,
3. Igor Počekaj,
4. Aldo Rabak.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 021-05/13-01/42
URBROJ: 2106/01-03-13-1
Buzet, 6. prosinca 2013.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

10

