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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
10.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članaka 19. i 73. Statuta Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19. ožujka 2020.
godine) i Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim
mjestima (KLASA:810-01/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-10 od dana 21. ožujka 2020.
godine) od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Gradsko vijeće Grada Buzeta na
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta
Članak 1.
Članak 3. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2020, u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:
„Odgađa se dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta određen za
nedjelju 29. ožujka 2020. godine s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu
koronavirusom (COVID-19) te se obustavlja rad i postupci provedbe izbornih radnji od strane
izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.“
Članak 2.
Iza članka 3. Odluke dodaje se novi članak 4. te navedeni glasi:
„Dan provedbe Izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta odredit će se posebnom
Odlukom Gradskog vijeća Grada Buzeta u roku koji ne može biti manji od 30 dana niti viši od
60 dana od dana donošenja nove Odluke.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka odredit će se daljnji postupak provedbe izbora od strane
izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.“
Članak 3.
Dosadašnji članak 4. postaje članka 5.
Članak 4.
„Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim Novinama Grada Buzeta.“
KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2106/01-01/01-20-2
Buzet,23.03.2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dejan Jakac, v.r.
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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
10.

Na temelju odredbi članka 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodna
novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17), članka 117. stavak 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17 i 98/19), te
članka 2., stavka 1. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 9/19), a poštujući pritom odredbe Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN
42/2018), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 10. siječnja 2020. godine donio
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete
u 2020. godini
Članak 1.
Ovim se Zaključkom utvrđuju opći uvjeti, postupak ostvarivanja prava i visina jednokratne
novčane pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini.
Članak 2.
U Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu su u razdjelu 200, glavnom programu A09,
programu 1017, aktivnosti A101702, poziciji R212, za jednokratne novčane pomoć za
novorođenu djecu osigurana sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna.
Članak 3.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ima roditelj s prebivalištem na
području Grada Buzeta za novorođeno dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području
Grada Buzeta u 2020. godini.
Članak 4.
Po istim uvjetima sukladno ovom zaključku pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete
ostvaruje i posvojitelj za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta.
Članak 5.
Visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini iznosi:
- za prvo dijete - 2.000,00 kuna,
- za drugo i svako sljedeće dijete - 2.500,00 kuna,
- za blizance, trojke, četvorke - 3.000,00 po djetetu.
Članak 6.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ovog Zaključka dostavlja se na obrascu koji se
može preuzeti u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte ili
s web stranice Grada Buzeta.
(2) Uz popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:
1. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu roditelja koji podnosi zahtjev,
2. uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu za novorođeno dijete.
(3) Uz popunjeni obrazac zahtjeva na uvid je potrebno dostaviti:
1. uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za stariju djecu,
2. presliku akta o posvojenju,
3. broj tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev.
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(4) O zahtjevu odlučuje rješenjem Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i
razvojne projekte.
Članak 7.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti
i razvojne projekte.
Članak 8.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 10. siječnja 2020. godine, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 551-06/20-02/1
URBROJ: 2106/01-03-01-20-2
Buzet, 10. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v.r.

11.

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i
projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.
12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu (Službene novine Grada Buzeta
br. 9/19) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 11. ožujka 2020. godine donosi

1. IZMJENE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET
KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Članak 3. Godišnjeg plana javnih natječaja za financirane programa i projekata od interesa za
Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu (Službene novine
Grada Buzeta br. 1/20) dalje u tekstu: Godišnji plan, mijenja se i sada glasi:
„Članak 3.
Dio sredstava iz članka 1. u iznosu do 32.000,00 kuna dodijelit će se u iznimnim
slučajevima sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge
(Službene novine Grada Buzeta br. 12/15) i to za sufinanciranje prioritetnih područja:
2. Djeca i mladi – sredstva u iznosu do 2.000,00 kuna
3. Kultura- sredstva u iznosu do 8.000,00 kuna
4. Sport i rekreacija – u iznosu do 10.000,00 kuna
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja- u iznosu do 12.000,00 kuna.
Članak 4.
U ostalim dijelovima Godišnji plan ostaje neizmijenjen.
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Članak 5.
Ove izmjene Godišnjeg plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Buzeta i na mrežnim stranicama Grada Buzeta.
KLASA: 007-01/20-01/1
URBROJ: 2106/01-03-01-20-4
U Buzetu, 11. ožujka 2020. godine
Gradonačelnik
Siniša Žulić, v.r.

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA

8.

IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

KLASA: 013-01/20-01/2
URBROJ: 2106/01-02-02-20-71
Buzet, 25. veljače 2020.
Na temelju članka 24. stavka Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta broj 7/11, u nastavku: Odluka),
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora (u nastavku: izborno
povjerenstvo) dana 25. veljače 2020. donosi
RJEŠENJE
o imenovanju proširenog sastava izbornog povjerenstva na izborima za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Buzeta
I. U prošireni sastav izbornog povjerenstva na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Buzeta imenuju se:
1. Igor Božić,
2. Arnela Mačković Tadić.
II. Članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva na izborima za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Buzeta koji će biti održani 29. ožujka 2020. obavljaju poslove
propisane zakonom i Odlukom.
III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama
Grada Buzeta“.
PREDSJEDNICA
Margareta Vivoda v.r.
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