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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 
 

 
1. 

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 
2016. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o pristupanju Grada Buzeta inicijativi 

Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji 
(The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy) 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom Grad Buzet kao jedan od partnera u sklopu provedbe projekta „Life SEC Adapt“ 
pristupa inicijativi Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated 
Covenant of Mayors for Climate and Energy) pokrenutoj 15. listopada 2015. godine. 
 

Članak 2. 
(1) Inicijativa Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated 
Covenant of Mayors for Climate and Energy) ujedinjuje Sporazum Gradonačelnika (Covenant of 
Mayors) i Mayors Adapt te uključuje lokalne samouprave i građanstvo u prilagodbu klimatskim 
promjenama. 
(2) U inicijativi Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated 
Covenant of Mayors for Climate and Energy) utvrđuju se nove obveze u svrhu ostvarenja ciljeva do 
2030. godine, koji podrazumijevaju zadržavanje prosječne temperature globalnog zatopljenja ispod 
2°C, povećanje sposobnosti potpisnika u smislu prilagodbe neizbježnim utjecajima klimatskih 
promjena te povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Navedene 
obveze će se provesti temeljem SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan), akcijskog 
plana koji će se izraditi unutar 2 godine nakon pristupanja inicijativi Novi integrirani sporazum 
gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy). 
 

Članak 3. 
Grad Buzet se pristupom ovoj inicijativi obvezuje da će viziji nove inicijative pridonijeti u smislu:  

- smanjenja emisije ugljikovog dioksida za najmanje 40% do 2030. kroz poboljšanu energetsku 
učinkovitost i povećano korištenje obnovljivih izvora energije, 

- povećanja otpora utjecajima klimatskih promjena, 
- prevođenja obveza u ozbiljne korake, uključujući razvoj Sustainable Energy and Climate 

Action Plan (SECAP), akcijskog plana koji definira konkretne mjere i ocrtava željene rezultate, 
- kontroliranje i izvještavanje napretka u skladu sa propisima u okviru inicijative, 
- dijeljenja vizije, rezultata, iskustva, vještina s kolegama iz lokalnih i regionalnih samouprava 

unutar Europske unije kroz izravnu suradnju i razmjenu podataka i znanja. 
 

Članak 4. 
Gradsko vijeće Grada Buzeta ovom Odlukom ovlašćuje se gradonačelnika Grada Buzeta za 
potpisivanje inicijative Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated 
Covenant of Mayors for Climate and Energy). 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/6 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
PREDSJEDNIK 

             Damir Sirotić, v. r. 
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2. 

Na temelju članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i 
članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Buzeta 
na način da za potrebe Grada Buzeta poslove civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga grada 
obavlja Vatrogasna zajednica Istarske županije, kao dio zajedničkog organiziranja obavljanja poslova 
civilne zaštite na području Istarske županije. 
 

Članak 2. 
(1) Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva 
organiziranje poslova iz samoupravnog djelokruga grada, a koji se odnose na planiranje, razvoj, 
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
(2) U cilju provedbe odredbe stavka 1. ovog članka, Vatrogasna zajednica Istarske županije je za 
potrebe Grada Buzeta obvezna: 

1. pripremiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 

2. izraditi nacrt ili na drugi način sudjelovati u izradi te skrbiti o redovitom ažuriranju procjene 
rizika od velikih nesreća, 

3. izraditi nacrt te skrbiti o redovitom ažuriranju odluke o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite, 

4. izraditi nacrt te skrbiti o redovitom ažuriranju odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 
5. izraditi nacrt ili na drugi način sudjelovati u izradi te skrbiti o redovitom ažuriranju plana 

djelovanja civilne zaštite, 
6. izraditi nacrt ili na drugi način sudjelovati u izradi te skrbiti o redovitom ažuriranju plana vježbi 

civilne zaštite, 
7. pružati stručnu potporu u osiguravanju uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i 

zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, 

8. pružati stručnu potporu u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o 
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

9. pružati stručnu potporu u osnivanju, razvoju, opremanju, osposobljavanju i uvježbavanju 
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite 

10. pružati stručnu potporu u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim 
nesrećama i katastrofama te 

11. obavljati druge poslove potrebne za izvršavanje obveza Grada Buzeta u sustavu civilne 
zaštite. 

 
Članak 3. 

Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svojeg 
samoupravnog djelokruga Grad Buzet i Vatrogasna zajednica Istarske županije uredit će za svaku 
kalendarsku godinu posebnim sporazumom na temelju ove Odluke i u skladu sa proračunom Grada 
Buzeta, a kojim sporazumom će se naročito ugovoriti financiranje, način upravljanja, odgovornost i 
druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike. 
 

Članak 4. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Buzeta za potpisivanje Sporazuma iz članka 3. ove Odluke. 
Prijedlog sporazuma je prilog ovoj Odluci. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/9 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
          PREDSJEDNIK 
                    Damir Sirotić, v. r. 
 

 
3. 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15.) te članka 19. Statuta 
Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Buzeta je na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donijelo 

 

PROGRAM 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Buzeta 

za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

 
I. OPĆI UVJETI 

 
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Buzet, u razdoblju od 2016. do 
2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele. 
Potpore podrazumijevaju dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Buzeta.  

 
Članak 2. 

Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 
državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 1408/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013). 
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom 
Vijeća (EZ) 104/2000. 
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU 
o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u 
daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013). 
 

Članak 3. 
Korisnici sredstava potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija na području 
Grada Buzeta. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte u poljoprivrednoj 
proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore. 
Priznaju se troškovi nastali nakon 1. listopada godine koja prethodi godini u kojoj se traži potpora. 

 
Članak 4. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2. točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom 
„jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih 
odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 
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c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 
  

Članak 5. 
Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivat će se u razdoblju od 2016. do 2020. godine u ukupnom 
iznosu od 900.000,00 kuna sukladno Uredbi 1407/2013 i 1408/2013 i to kako slijedi: 

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala; 
2. Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika; 
3. Troškovi ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja; 
4. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu; 
5. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i 

integriranoj proizvodnji; 
6. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče; 
7. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; 
8. Nabava novih košnica i pčelarske opreme; 
9. Zaštita nasada i stoke od divljači; 
10. Sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata); 
11. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme; 
12. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja; 
13. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta; 
14. Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih 

smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda; 
 

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala 

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.  
Visina subvencije po sadnici iznosi: 

- za cijepove vinove loze do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 5,00 kuna po sadnici. 
Minimalna poticana količina iznosi 300 komada sadnica, 

- za sadnice masline do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 12,00 kuna po sadnici. 
Minimalna poticana količina iznosi 25 komada sadnica, 

- za sadnice voćki do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 10,00 kuna po pojedinoj voćnoj 
sadnici, izuzev oraha za koji subvencija iznosi maksimalno 30,00 kuna po sadnici. Minimalna 
poticana količina iznosi 25 komada po pojedinoj voćnoj sadnici. 
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. 
Sufinanciranje nabave sadnog materijala po poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi 
najviše 15.000,00 kuna godišnje. 

 
2. Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 

Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farme za 
uzgoj stoke 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.  
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. 

 
3. Troškovi ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja  

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. 



10. ožujka 2016.               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 2 
 

48 

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. 

 
4. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom 

gospodarstvu 

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 za koji se dobiva certifikat temeljem programa kojeg je 
utvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta s suradnji s Ministarstvom poljoprivrede ili su 
zakonski obvezni.  
Subvencija će se po vrsti tečaja odnosno stručnog osposobljavanja u tekućoj godini odobriti 
jednom članu poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se 
osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukoliko tečaj 
pohađa radnik zaposlen kod pravne ili fizičke osobe koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, potrebno je priložiti dokaz o zaposlenju kod gospodarskog subjekta.   
Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50 % ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna 
godišnje, pa ukoliko su nositelj ili članovi OPG-a u tijeku godine iskoristili manji iznos, imaju 
pravo za drugu vrstu tečaja odnosno stručnog osposobljavanja iskoristiti razliku subvencije do 
najvišeg godišnjeg iznosa od 1.000,00 kuna po OPG-u. Subvencija se uplaćuje na račun 
polaznika tečaja, a iznimno na žiro-račun nositelja tečaja na ime i u korist polaznika tečaja. 

 
5. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i 

integriranoj proizvodnji 
Subvencija za ekološku i integriranu proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora i 
sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj 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. 

 
6. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 

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 2.000 m² višegodišnjeg nasada. 
Ukupnu površinu na kojoj je postavljen sustav za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče može 
činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane, ali pojedina katastarska čestica 
ne smije biti manja od 500 m

2
.     

Subvencija se odobrava u visini do 20 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 
5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 

 
7. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 

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 m

2
. Ukupnu površinu na kojoj je postavljen 

sustav za navodnjavanje može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane, 
ali pojedina katastarska čestica ne smije biti manja od 500 m2.    
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. 

 
8. Nabava novih košnica i pčelarske opreme 

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. 
Minimalni iznos računa za koji korisnik može podnijeti zahtjev je 2.000,00 kuna. Ne potiče se 
nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora. 

 
9. Zaštita nasada i stoke od divljači 

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Buzeta. Potpora 
se odobrava za subvencioniranje izdataka za ograđivanje poljoprivrednih površina što uključuje 
troškove nabavke električnog pastira, žice i repelenata za divljač. 
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Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20% dokumentiranih izdataka, a najviše do 2.000,00 
kuna godišnje. 

 
 

10. Sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata); 
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). 
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. 

 

11. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme 
Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Buzeta koji su na 
dan 1. siječnja godine u kojoj se traži potpora imali najmanje jednu zaposlenu osobu, uključujući 
vlasnika/cu. Potpora se odobrava za sufinanciranje izdataka nabave poljoprivredne 
mehanizacije i opreme.  
Potpora se može dodijeliti isključivo za nabavu jednog komada alata ili opreme za obavljanje 
osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Minimalni iznos 
prihvatljivog ulaganja iznosi 5.000,00 kuna. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 10.000,00 
kuna. Prethodnu suglasnost za odobrenje potpore daje Odbor za poljoprivredu na temelju 
dostavljenog zahtjeva potencijalnog korisnika sa priloženom potrebnom dokumentacijom uz 
koje je dostavljen predračun i/ili ponuda za nabavu alata ili opreme, a konačan Zaključak o 
odobrenju potpore donosi se po dostavljenom računu sa dokazom o izvršenoj uplati. 

 

12. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja  
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika za aktivnosti koje pridonose razvoju 
poljoprivrede i ruralnog prostora (kao npr. nastup na specijaliziranoj manifestaciji namijenjenoj 
predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača), a nisu obuhvaćene nekom 
od subvencija iz ove Odluke. 
Subvencija se može dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za nastup na specijaliziranoj 
manifestaciji isključivo za: 
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, 
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 
Subvencija može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 1.000,00 kuna po korisniku. 
Pojedinom korisniku može se odobriti najviše dvije subvencije za ove namjene u kalendarskoj 
godini. 

 
13. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta 

Potpora će se odobriti za razvoj projekta pod nazivom Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda 
putem interneta, koji je inicirao Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, a sve kako bi se 
olakšao plasman poljoprivrednih proizvoda.  
Predviđena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 25.000,00 kuna za navedeno razdoblje, a 
po godinama kako slijedi: 

 2016. godina - 5.000,00 kuna, 

 2017. godina - 5.000,00 kuna, 

 2018. godina - 5.000,00 kuna, 

 2019. godina - 5.000,00 kuna, 

 2020. godina - 5.000,00 kuna. 
 
14. Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih objekata 

namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda 
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. 

 
II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 
Članak 6. 
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Obvezatna dokumentacija koju podnositelji zahtjeva predaju uz zahtjev definirana je u obrascu 
zahtjeva koji je sastavni dio ovog Programa. 
Udruge koje su zainteresirane za sufinanciranje po ovom Programu dužne su prijaviti se na Javni 
poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Grada Buzeta. 

Članak 7. 
Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom korisniku 
ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja 
granica primjenjuje neovisno o obliku ili svrsi potpore. 
Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svojem zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije 
fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa. 
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 
male vrijednosti. 
 

III. KONTROLA 

 
Članak 8. 

Kontrola namjenskog utroška sredstava vršit će se po podnesenom zahtjevu na temelju priložene 
dokumentacije o nastalim troškovima za koje se traži sufinanciranje.  
Korisnik subvencije dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. Ukoliko nenamjenski utroši sredstva, ta sredstva mora vratiti u Proračun Grada Buzeta 
najkasnije 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava. 
 

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA 

 
Članak 9. 

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.  
Podrobniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje potpore, pripadajuća dokumentacija i obrazac zahtjeva 
uredit će se posebnom odlukom gradonačelnika za pojedinu proračunsku godinu. 
 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Buzeta u 
razdoblju 2016. - 2020. godine osiguravaju se iz Proračuna Grada Buzeta sukladno financijskim 
mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 
 

Članak 11. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/5 

URBROJ: 2106/01-01-16-1 

Buzet, 9. ožujka 2016. 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

   PREDSJEDNIK  
  Damir Sirotić, v. r. 

 

 
4. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst) te članka 8. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Buzeta“, broj 9/01., 9/05., 
8/09., 10/12., 2/13., 6/13. i 11/14.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 9. 
ožujka 2016. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o privremenom oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade 

za gospodarske subjekte 
 

1. 
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Gradsko vijeće odobrava, zbog izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija i izgradnja dijela 
vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri Buzeta (dionica Vela Vrata - Titov Trg)“ 
privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade za sve gospodarske subjekte (obrte i pravne 
osobe) neovisno o vrsti djelatnosti, koji imaju poslovni prostor na navedenoj dionici područja 
starogradske jezgre Buzeta. 

2. 
Oslobađanje mjesečnog zaduženja iz točke 1. ovog Zaključka odgovarajuće se primjenjuje i za 
zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. 
 

3. 
Oslobađanje mjesečnog zaduženja iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se na određeno vrijeme za 
razdoblje od 1. veljače 2016. do 31. svibnja 2016. godine. 
 

4. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje prostorom da gospodarskim subjektima obuhvaćenima 
ovim Zaključkom izda odgovarajuća rješenja. 
 

5. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje prostorom da u suradnji sa Službom za opće poslove 
pokrene postupak usklađenja Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
9/01., 9/05., 8/09., 10/12., 2/13., 6/13. i 11/14), u dijelu koji se odnosi na umanjenje, odnosno 
oslobađanje mjesečnog zaduženja komunalne naknade za poslovne prostore u skladu s načelima 
ovog Zaključka. 
 

6. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/4 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
                      PREDSJEDNIK 

        Damir Sirotić, 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 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti u 2015. godini 

 
1.  

Prihvaća se godišnje izvješće Policijske postaje Buzet o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta u 
2015. godini. 
Izvješće iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/16-01/2 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
             PREDSJEDNIK 
                      Damir Sirotić, v. r. 
 

 
6. 

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 9. ožujka 2016. godine donijelo 
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog 

otpada za 2015. godinu 
 

1. 
Prihvaća se izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015. godinu. 
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/3 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
             PREDSJEDNIK 
               Damir Sirotić, v. r. 
 

 
7. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te 
članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2015. godini 

 
1. 

Prihvaća se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2015. godini. 
Predmetno izvješće prilog je ovog Zaključka. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/7 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
             PREDSJEDNIK 
               Damir Sirotić, v. r. 
 

 
8. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te 
članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu 

 
1. 

Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu. 
Predmetni Plan prilog je ovog Zaključka. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/8 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
             PREDSJEDNIK 
               Damir Sirotić, v. r. 
 

 
9. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

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

fizičke osobe na nekretnini označenoj kao k.č. 780/2 k.o. Buzet 
 

1.  
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na izuzimanje iz javnog dobra u općoj uporabi - vlasnik 
Grad Buzet, u postupku utvrđivanja okućnice, po zahtjevu fizičke osobe na nekretnini na području 
Grada Buzeta, označenoj kao dio k.č. 780/2, k.o. Buzet, na način da se nakon izuzimanja iz javnog 
dobra dijela navedena nekretnina zamijeni s nekretninom označenom kao k.č. 750/39, k.o. Buzet, koja 
u naravi predstavlja pristupni put, a razliku površine će podnositelji zahtjeva otkupiti radi uređenja i 
formiranja okućnice. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/16-01/10 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
           PREDSJEDNIK 
                      Damir Sirotić, v. r. 
 

 
10. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

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

fizičke osobe na nekretnini označenoj kao k.č. 1003/12, k.o. Hum 
 

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. 1003/12, k.o. Hum.  
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/16-01/11 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
           PREDSJEDNIK 
                      Damir Sirotić, v. r. 
 

 
11. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
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o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevu 
fizičke osobe na nekretnini označenoj kao k.č. 3527/1, k.o. Salež 

 
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. 3527/1, k.o. Salež. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/16-01/12 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
           PREDSJEDNIK 
                      Damir Sirotić, v. r. 
 

 
12. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

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

fizičke osobe na nekretnini označenoj kao k.č. 1983 i 2008/2, obje k.o. Svi Sveti 
 

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 nekretninama na području Grada 
Buzeta, označenima kao k.č. 1983 i 2008/2, obje k.o. Svi Sveti.  
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 021-05/16-01/13 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
           PREDSJEDNIK 
                      Damir Sirotić, v. r. 
 

 
13. 

Na temelju članka 35. 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 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 3992/2 k.o. Svi Sveti 

 
Članak 1. 

Radi usklađenja i sređivanja stanja u katastarskom operatu, sukladno zaključku Gradskog vijeća 
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/13.), ovom se Odlukom dozvoljava izuzeće iz javnog dobra 
k.č. 3992/2, k.o. Svi Sveti, upisane u z.k. uložak broj: 1225, kao javno dobro, stambena zgrada i 
dvorište,  površine 36 m

2
. 

 
Članak 2. 
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Zemljišno-knjižna služba Buzet, Općinskog suda u Puli-Pola izvršit će temeljem ove Odluke upis 
nekretnine navedene u točki 1. ove Odluke, u novi zemljišno-knjižni uložak iste k.o., kao: 
VLASNIŠTVO GRADA BUZETA. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 021-05/16-01/14 
URBROJ: 2106/01-01-16-1 
Buzet, 9. ožujka 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
                       PREDSJEDNIK 
                           Damir Sirotić, v. r. 
 

 

GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 
 

 
15. 

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., 150/11, 144/12. i 19/13), članaka 33. i 94. Statuta 
Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 8. Programa 
javnih potreba u obrazovanju („Službene novine Grada Buzeta“, broj 15/15.), Gradonačelnik Grada 
Buzeta dana 3. velječe 2016. godine donio je 
 

ODLUKU 
o potpori učenicima osnovnih glazbenih i osnovnih plesnih škola 

u 2016. 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 2016. godini. 
 

Članak 2. 
Potporu sukladno ovoj Odluci ostvaruju redoviti učenici osnovne škole u 2016. godini, koji su 
državljani Republike Hrvatske i koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a koji su osnovnu 
glazbenu ili plesnu školu izvan područja Grada Buzeta upisali prije školske 2014./2015. godine. 
 

Članak 3. 
U Proračunu Grada Buzeta za potporu učenicima osnovne škole koji uz redovnu nastavu pohađaju 
neku od glazbenih i plesnih škola izvan Buzeta u 2016. godini osigurano je 5.000,00 kuna u razdjelu 
200, aktivnosti A101105, na poziciji R428 (Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i 
baletne škole). 
 

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 2016. do 30. lipnja 2016. i od 1. rujna 
2016. do 31. prosinca 2016. 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 8. ožujak 2016. godine. 
 

Članak 7.  
(1) Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se: 
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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. 
(2) Učenici koji su ostvarivali pravo na potporu temeljem Odluke o potpori učenicima osnovnih 
glazbenih i osnovnih plesnih škola u 2015. godini („Službene novine Grada Buzeta“, broj 13/14.) 
dostavljaju samo ispunjeni obrazac zahtjeva a ostale priloge samo ukoliko je došlo do izmjene 
činjeničnog stanja. 

 
Članak 8. 

Pravo na potporu učenicima osnovne škole koji uz redovnu nastavu osnovnu glazbenu ili osnovnu 
plesnu školu izvan Buzeta u 2016. godini iz članka 4. ove Odluke rješenjem će utvrditi Upravni odjel 
za društvene djelatnosti i razvojne projekte (dalje: upravni odjel). 
 

Članak 9. 
(1) Odobreni iznos potpore doznačit će se na tekući račun roditelja, skrbnika ili posvojitelja.  
(2) Korisnik potpore dužan je o svakoj promjeni (npr. prekid školovanja) koja ima za posljedicu 
promjenu uvjeta utvrđenih rješenjem izvijestiti ovaj upravni odjel u roku od 8 dana od nastupa 
navedene promjene koja uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu i vraćanje potpore. 
 

Članak 10.  
Za daljnju provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte. 
 

Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 602-01/16-01/08 
URBROJ: 2106/01-03-16-2 
Buzet, 3. veljače 2016. 

GRADONAČELNIK  
                             Siniša Žulić, v. r. 


