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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
 

1. 
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) te članka 13. stavka 2. Odluke o raspolaganju zemljištem u 
Poduzetničkoj zoni Mala Huba 2 („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/14.), Gradsko vijeće Grada 
Buzeta je na sjednici održanoj dana 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja na građevinskom 

zemljištu u Poduzetničkoj zoni Mala Huba 2 
 

I. 
 Najpovoljniji ponuditelj za osnivanje prava građenja iz natječaja za osnivanje prava građenja 
na građevinskom zemljištu u Poduzetničkoj zoni Mala Huba 2 prikupljanjem pisanih ponuda, 
objavljenog u „Glasu Istre“ 28. studenog 2014. godine i istaknutog na oglasnoj ploči Grada Buzeta od 
28. studenog do 29. prosinca 2014. godine je: 

1. „ADRIA ETA“ d.o.o. Zagreb, Gramača 5M, Zagreb, OIB: 23171287393, za ukupan iznos 
godišnje naknade od 12.001,00 €, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke dan plaćanja, uvećano za PDV, na nekretninama na lokaciji Mala 
Huba 2 u k.o. Buzet koje su bile navedene kao jedinstvena cjelina, a označene su kao: 

 k.č.br. 2544/1 površine 9.795 m
2
; 

 k.č.br. 2540 površine 1.723 m
2
; 

 k.č.br. 2544/4 površine 8.119 m
2
; 

 1729/3364 dijela k.č.br. 2544/5 površine 1.729 m
2
. 

 
II. 

 S najpovoljnijim ponuditeljem iz točke I. ove Odluke sklopit će se ugovor o osnivanju prava 
građenja i ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza prema nacrtima koji su bili sastavni dio 
natječaja. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/15-01/3    
URBROJ: 2106/01-01-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 
                    Michela Blagonić, v. r. 
 

 
2. 

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, 
broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 4. veljače 
2015. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama dužnosnika, članova Gradskog 

vijeća i članova radnih tijela 
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Članak 1. 
U Odluci o naknadama dužnosnika, članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela („Službene novine 
Grada Buzeta“, broj 6/10.), u članku 7. stavku 1. mijenjaju se točke 1. do 3. i sada glase: 

1. predsjednik Gradskog vijeća - koeficijent 0,58, 
2. potpredsjednici Gradskog vijeća - koeficijent 0,38, 
3. članovi Gradskog vijeća - koeficijent 0,16. 

 
Članak 2. 

(1) U članku 8. stavak 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i sada glase: 
1. predsjednik radnog tijela - koeficijent 0,10, 
2. članovi radnih tijela i matičar za obavljanje čina vjenčanja - koeficijent 0,06. 

(2) U istom članku mijenja se stavak 3. i sada glasi: 
„(3) Pravo na naknadu za rad iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju gradonačelnik, zamjenik 
gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, službenici i namještenici u gradskoj 
upravi.“ 
(3) U istom članku dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„(4) Osobe koje su u radnom odnosu u pravnoj osobi kojoj je Grad Buzet osnivač ili u kojoj ima udjel u 
vlasništvu odnosno u drugoj pravnoj osobi koja ostvaruje prihod od jedinice lokalne samouprave za 
redovitu aktivnost ili obavljanje javnih ovlasti, ne ostvaruju pravo na naknadu za rad iz stavka 1. ovog 
članka kada im se vrijeme provedeno na sjednici radnog tijela uračunava u redovito radno vrijeme.“ 
 

Članak 3. 
(1) U članku 11. stavku 1. riječi „predstojnik Ureda gradonačelnika“ mijenjaju se i sada glase: 
„pročelnik upravnog tijela koje obavlja poslove stručne službe Gradskog vijeća“. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/15-01/10 
URBROJ: 2106/01-01-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 
                       Michela Blagonić, v. r. 
 

 
3. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta 
 

1.  
Gradsko vijeće Grada Buzeta daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz 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. 1623/1, k.o. Črnica. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/15-01/5 
URBROJ: 2106/01-03-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 

  Michela Blagonić, v. r. 
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4. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta 
 

1.  
Gradsko vijeće Grada Buzeta daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz 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. 5478/7, k.o. Hum. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/15-01/6 
URBROJ: 2106/01-03-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 

 Michela Blagonić, v. r. 
 

 
5. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta 
 

1.  
Gradsko vijeće Grada Buzeta daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz 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. 3336/4, k.o. Račice. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/15-01/7 
URBROJ: 2106/01-03-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 
                    Michela Blagonić, v. r. 
 

 
6. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevu 

fizičke osobe na nekretnini na području Grada Buzeta 
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1.  

Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz 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. 1/1, k.o. Roč. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/15-01/8 
URBROJ: 2106/01-03-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 

 Michela Blagonić, v. r. 
 

 
7. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevima 

fizičkih osoba na nekretnini na području Grada Buzeta 
 

1.  
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz 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. 3520/6, k.o. Salež. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/15-01/9 
URBROJ: 2106/01-03-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 
                    Michela Blagonić, v. r. 
 

 
8. 

Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
94/13.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog 

otpada za 2014. godinu 
 

1. 
Prihvaća se izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2014. 

godinu. Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
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KLASA: 021-05/15-01/4 
URBROJ: 2106/01-01-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
            PREDSJEDATELJICA 
                 Potpredsjednica 
                       Michela Blagonić, v. r. 
 

 
9. 

Na temelju članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 
107/07. i 94/13.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 4. veljače 2015. godine 
donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću „Grdelin“ 
Buzet 

 
1. 

Gradsko vijeće Grada Buzeta daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Prijedlog 
predmetnog akta prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 

 
KLASA: 021-05/15-01/2 
URBROJ: 2160/01-01-15-1 
Buzet, 4. veljače 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
         PREDSJEDATELJICA 
              Potpredsjednica 
                       Michela Blagonić, v. r. 
 

 


