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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
Na temelju odredbe članka 3. Odluke o grobljima („Službene novine Grada Buzeta“,
broj 8/09. - u daljnjem tekstu: Odluka o grobljima), te članka 19. Statuta Grada
Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta
je na sjednici održanoj dana 19. studenog 2009. godine donijelo
ODLUKU
o osnivanju novog mjesnog groblja Vrh i
stavljanju postojećeg mjesnog groblja Vrh izvan uporabe
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva novo mjesno groblje Vrh, utvrđuje područje mjesne
pripadnosti groblju, te se postojeće mjesno groblje Vrh stavlja izvan uporabe.
Članak 2.
(1) Novo mjesno groblje Vrh je komunalni objekt u vlasništvu Grada Buzeta koje se
osniva se na k.č. 2249/1 i 2250 u k.o. Vrh.
(2) Novo mjesno groblje Vrh se osniva, u pravilu, za potrebe ukopa korisnika i umrlih
osoba na području mjesne pripadnosti groblja u smislu propisanom Odlukom o
grobljima.
(3) Područje mjesne pripadnosti novog groblja Vrh obuhvaća naselja: Barušići
(Brižac, Gregorići, Luskići), Klarići (Dobrova, Dol, Šimići), Mandalenići, Matiško,
Paladini, Šćulci i Vrh (Glavići).
(4) Novo groblje Vrh otvara se za ukop korisnika i umrlih osoba 1. lipnja 2010.
godine.
Članak 3.
(1) Postojeće mjesno groblje Vrh zatvara se zbog nedostatka prostornih mogućnosti
osnivanja novih grobnih mjesta. Na postojećem mjesnom groblju Vrh moguće je
provoditi ukop umrlih osoba u postojeća grobna mjesta do dana određenog odlukom
o stavljanju groblja izvan uporabe.
(2) Postojeće mjesno groblje Vrh zatvara se 31. prosinca 2010. godine.
Članak 4.
(1) Korisnici koji imaju grobno mjesto na postojećem groblju Vrh mogu zahtjevom
zatražiti prijenos prava na grobno mjesto na novom groblju Vrh uz naknadu od 50%
cijene naknade za trajno korištenje grobnog mjesta (naknada po povlaštenim
uvjetima) prema uvjetima iz članka 16. Odluke o grobljima. Pravo na plaćanje
naknade po povlaštenim uvjetima ostvaruju korisnici koji podnesu zahtjev najkasnije
do 31. prosinca 2010. godine.
(2) Korisnici koji ne ostvaruju pravo na plaćanje naknade po povlaštenim uvjetima iz
stavka 1. ovog članka, plaćaju punu cijenu naknade za trajno korištenje grobnog
mjesta prema uvjetima iz članka 16. Odluke o grobljima.
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(3) Uprava groblja će s korisnicima sklopiti ugovor o kupnji prava na trajno korištenje
grobnog mjesta sukladno odredbi članka 14. Odluke o grobljima.
(4) Pravo na trajno korištenje grobnog mjesta prema uvjetima iz stavka 1. ovog
članka ostvaruje se za jednaki broj grobnih mjesta.
(5) U slučajevima kada se ne može utvrditi koji od pojedinih nasljednika korisnika ima
pravo raspolaganja grobnim mjestom na postojećem mjesnom groblju Vrh, grobnim
mjestom zajednički raspolažu svi nasljednici korisnika istog nasljednog reda,
sukladno Zakonu o nasljeđivanju. Pojedini nasljednik se pisanom izjavom može
odreći prava iz prethodne rečenice ovog stavka u korist svih ostalih nasljednika istog
nasljednog reda.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Uprava groblja u smislu propisanom Odlukom
o grobljima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/09-01/71
URBROJ: 2106/01-01-09-1
Buzet, 19. studenog 2009.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07.) i
članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 10/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj
dana 19. studenog 2009. godine donijelo
ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Buzeta
Članak 1.
Za članove Savjeta mladih Grada Buzeta biraju se:
1. Marin Horvat, Abrami 16
2. Marin Krota, Erkovčići 2,
3. Mila Nežić, Mejica 3,
4. Lora Pavletić, Sveti Ivan Dol 11/1,
5. Marin Zornada, Roč 57.
Članak 2.
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Savjet mladih Grada Buzeta u okviru svojeg djelokruga obavlja poslove propisane
Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta, a najmanje jednom godišnje podnosi
Gradsko vijeće Grada Buzeta izvješće o svojem radu.
Članak 3.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet mladih obavlja Ured
gradonačelnika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/09-01/72
URBROJ: 2106/01-01-09-1
Buzet, 19. studenog 2009.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 19. studenog 2009.
godine donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom radu
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku godinu 2008./09.
Članak 1.
Prihvaća se godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića „Grdelin“
Buzet za pedagošku godinu 2008./09.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/09-01/70
URBROJ: 2106/01-01-09-1
Buzet, 19. studenog 2009.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
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Dario Krivičić, v. r.

Povodom rasprave o stanju u prometu na dionici državne ceste D 44 od
Buzeta do Lupoglava te velikom broju prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama
koje su izazvale ogromnu zabrinutost građana Grada Buzeta, Gradsko vijeće Grada
Buzeta je na sjednici dana 19. studenog 2009. jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Buzeta traži pomoć od Vlade Republike Hrvatske i
Hrvatskog sabora da se u najkraćem mogućem roku osiguraju svi potrebni uvjeti za
temeljitu rekonstrukciju dionice državne ceste D 44 od Buzeta do Lupoglava, s
obzirom da je zbog dotrajalog i oštećenog kolnika duž cijele dionice u proteklih 5
godina zabilježeno 144 prometnih nesreća u kojima su smrtno stradale 4 osobe, a
84 osobe su pretrpjele teže i lakše ozljede.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.
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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
Na temelju članka 44. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te Odluke o
osnivanju Vijeća za socijalnu politiku („Službene novine“, broj 7/09.), gradonačelnik Grada Buzeta
dana 17. studenog 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta
Članak 1.
U članku 2. Rješenja o imenovanju članova Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/09.), mijenja se točka 1. i sada glasi:
1. Ana Prodan - predstavnica Gradske udruge umirovljenika Buzet.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.
Klasa: 022-05/09-01/16
Urbroj: 2106/01-03-09-4
Buzet, 17. studenog 2009.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

