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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

21.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 2011. godinu

1. 
Prihvaćaju  se  godišnje  izvješće  o  radu  i  financijsko  izvješće  Pučkog otvorenog učilišta  „Augustin 
Vivoda“ Buzet za 2011. godinu. Predmetna izvješća prilog su ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/12-01/25
URBROJ: 2106/01-01-12-1
Buzet, 19. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.

22.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Doma za starije i nemoćne osobe Buzet za 2011. godinu

1. 
Prihvaćaju se godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Buzet  
za 2011. godinu. Predmetna izvješća prilog su ovom Zaključku.

2. 
Prihvaća se godišnje izvješće o radu programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za 
2011. godinu. Predmetno izvješće prilog je ovom Zaključku.

3.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/12-01/26
URBROJ: 2106/01-01-12-1
Buzet, 19. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.
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23.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2011. godinu

1. 
Prihvaćaju se godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Područne vatrogasne zajednice Buzet za 
2011. godinu. Predmetna izvješća prilog su ovom Zaključku.

2.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 

KLASA: 021-05/12-01/27
URBROJ: 2106/01-01-12-1
Buzet, 19. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.

24.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko  
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća

Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2011. godinu

1.
Gradsko vijeće daje suglasnost na godišnje izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Buzet i na 
financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2011. godinu. Predmetna izvješća prilog su 
ovom Zaključku.

2.
Gradsko  vijeće  traži  od  upravnog  vijeća  i  zapovjednika  da  se  neplanirani  rashodi  usklađuju  u 
financijskom planu tijekom tekuće godine, da se ne ponovi situacija da financijski gubitak nastaje zbog 
planiranih  rashoda,  te  da  se  financijsko  poslovanje  Javne  vatrogasne postrojbe  Buzet  uskladi  sa 
zakonom.

3.
Ovaj  Zaključak stupa na  snagu danom donošenja  i  objavit  će se u  „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/12-01/28
URBROJ: 2106/01-01-12-1
Buzet, 19. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.
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25.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.) Gradsko 
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine donijelo

RJEŠENJE
o razrješenju člana Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje 

spomenika kulture na području Grada Buzeta

1.
Dalibor  Petohleb razrješuje  se dužnosti  člana Odbora za revitalizaciju  povijesnih jezgri  i  očuvanje 
spomenika kulture na području Grada Buzeta.

2.
Ovim  Rješenjem  mijenja  se  članak  1.  Rješenja  o  imenovanju  članova  Odbora  za  revitalizaciju  
povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 4/09.).

3.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenim  novinama  Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/12-01/29
URBROJ: 2106/01-03-12-1
Buzet, 19. travnja 2012. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.

26.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.) Gradsko 
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju člana Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje 

spomenika kulture na području Grada Buzeta

1.
Franko Krbavčić imenuje se članom Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika 
kulture na području Grada Buzeta.

2.
Ovim  Rješenjem  mijenja  se  članak  1.  Rješenja  o  imenovanju  članova  Odbora  za  revitalizaciju  
povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture na području Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 4/09.).

3.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenim  novinama  Grada 
Buzeta“.

KLASA: 021-05/12-01/30
URBROJ: 2106/01-03-12-1
Buzet, 19. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

    PREDSJEDNIK
  Dario Krivičić, v. r.
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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA

13.
Na  temelju  članka  44.  Statuta  Grada  Buzeta  („Službene  novine  Grada  Buzeta“,  broj  4/09.), 
gradonačelnik Grada Buzeta dana 10. veljače 2012. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za pripremu, usklađivanje i izradu nacrta akata o 

evidencijama prostornih podataka iz djelokruga Grada Buzeta

Članak 1.
Gradonačelnik Grada Buzeta osniva Radnu skupinu za pripremu, usklađivanje i izradu nacrta akata o 
evidencijama prostornih podataka iz djelokruga Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: radna skupina) kao 
stručno radno tijelo  kojem je cilj  provesti  postupak pripreme,  usklađivanja  i  izrade nacrta  akata o 
evidencijama prostornih podataka na području Grada Buzeta, te koordinirati primjenu akata od strane 
javnih  tijela  koja  u  redovitom  obavljanju  djelatnosti  na  području  Grada  svakodnevno  primjenjuju  
navedene evidencije (geodetska uprava, matični ured, odjel za izdavanje osobnih isprava i Upravni 
odjel za gospodarenje prostorom).
 

Članak 2.
Radna skupina sastoji se od predsjednika i 5 članova:

1. predstojnik Ureda gradonačelnika Grada Buzeta - predsjednik, 
2. službenici Upravnog odjela za gospodarenje prostorom - 2 člana,
3. službenik Policijske postaje u Buzetu - član,
4. službenik ispostave Državne geodetske uprave u Buzetu - član,
5. službenik Matičnog ureda u Buzetu - član.

 Članak 3.
(1) Radna skupina će obavljati poslove iz članka 1. ove Odluke na način da u roku od 12 mjeseci od 
dana imenovanja izvrši posebne zadatke zbog kojih se osniva. Posebni zadaci su priprema nacrta  
odluke o granicama područja naselja na području Grada Buzeta i nacrta odluke o određivanju ulica i  
trgova na području Grada Buzeta.
(2) Zadaci iz stavka 1. ovog članka moraju biti izvršeni na način da se uz tekstove odluka prilože svi 
potrebni grafički i drugi prilozi, uz posebne napomene o usklađenosti predmetnog nacrta s važećom 
prostorno-planskom dokumentacijom, te uz tekstualno obrazloženje o promjenama koje se predlažu 
predmetnim nacrtom.

Članak 4.
U postupku obavljanja poslova iz članka 3. ove Odluke radna skupina dužna je pribaviti  mišljenja 
vijeća svih mjesnih odbora, kao i radnih tijela koja imenuje Gradonačelnik Grada Buzeta u čijem je  
djelokrugu poslova razmatranje akata iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.
Sastav radne skupine iz članka 2. ove Odluke može se proširiti  prema potrebama i gradonačelnik 
Grada Buzeta zadržava pravo imenovanja dodatnih članova rješenjem o imenovanju.

Članak 6.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, neovisno da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, 
obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 7.
Administrativno-tehničke i stručne poslove za radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke obavljat će Ured 
gradonačelnika.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 022-05/12-01/1
URBROJ: 2106/01-03-12-1
Buzet, 10. veljače 2012.

         GRADONAČELNIK
                                                                           mr. sc. Valter Flego, v. r.

14.
Na temelju članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te članka 
10. Odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu, usklađivanje i izradu nacrta akata o evidencijama 
prostornih podataka iz djelokruga Grada Buzeta (KLASA: 022-05/12-01/1, URBROJ: 2106/01-03-12-1 
od 10. veljače 2012.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 21. veljače 2012. godine donio

RJEŠENJE
o imenovanju Radne skupine za pripremu, usklađivanje i izradu nacrta akata o 

evidencijama prostornih podataka iz djelokruga Grada Buzeta

I.
U Radnu skupinu za pripremu, usklađivanje i izradu nacrta akata o evidencijama prostornih podataka 
iz djelokruga Grada Buzeta imenuju se:

1. Nenad Šćulac, predsjednik,
2. Denis Jerman, član,
3. Mario Hreljak, član,
4. Tatjana Ivić, članica,
5. Sonja Medica, članica,
6. Danijela Ošo, članica.

II.
(1) Radna skupina obvezuje se u roku od 12 mjeseci od dana imenovanja provesti postupak pripreme, 
usklađivanja i izrade nacrta akata o evidencijama prostornih podataka na području Grada Buzeta, te 
koordinirati primjenu akata od strane javnih tijela koja u redovitom obavljanju djelatnosti na području  
Grada svakodnevno primjenjuju navedene evidencije.
(2)  Posebni  zadaci  radne  skupine  su  priprema  nacrta  odluke  o  granicama  područja  naselja  na 
području Grada Buzeta i nacrta odluke o određivanju ulica i trgova na području Grada Buzeta.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-05/12-01/1
URBROJ: 2106/01-03-12-3
Buzet, 20. veljače 2012.

GRADONAČELNIK
                                                                 mr. sc. Valter Flego
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