GRAD BUZET
Odbor za statutarno-pravna pitanja
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću
Naziv dokumenta

Nositelj izrade
akta/dokumenta

Razdoblje savjetovanja
(početak i završetak)
Način objave
savjetovanja
Predstavnici javnosti koji
su dostavili svoja
očitovanja

Nacrt Odluke
o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove
upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća
Grada Buzeta

21. listopada do 21. studenog 2021.
Putem web stranice Grada Buzeta
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja
Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću podnesene su
slijedeća mišljenja, primjedbe i prijedloge :
Gospodin Robert Marušić:
Članove Upravnih vijeća predlaže birati direktno po biračkoj volji
građana koja je izražena izborima za gradsko vijeće i neposrednim
izborom gradonačelnika. Model prepušta izabranima. Znači Vijećnici
i
Gradonačelnik vrše selekciju i izbor.
Protivi se kao i na primjeru za Nadzorne odbore modelu
„akademskih pragova“ i Natječajnih smicalica jer sama riječ
„Upravljati“ znači u demokratskom smislu ispunjavati volju većine.
Izabrati predloženim natječajem je izbjegavanje političke
odgovornosti za poteze i postupke. Kao i na prijedlogu za nadzorne
odbore to je demokratska zamka.
Građani su birali članove Vijeća i gradonačelnika da preko njih imaju
direktni utjecaj. Ovo je izigravanje te volje.
Gradsko Vijeće i Gradonačelnik moraju bez natječaja postavljati
svoje ljude jer imaju mandat za to.
Sve drugo je „demokratski oblak“ kojega će mala bura otpuhati a o
oluji da ne govorim.
Izbori su svake 4 godine. A ukoliko se netko želi testirati može i prije.
Građani će ocijeniti rad.

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili
dokumenta (prijedlog i mišljenje):
Članak 2. u potpunosti promijeniti i prilagoditi da članovi gradskog
vijeća i gradonačelnik zajedno direktno odlučuju o članovima.
Članak 5. prilagoditi po smjernicama iz promijenjenog članka 2.
Drugo je sve slijedno, jasno.
Gradonačelnik Grada Buzeta, Damir Kajin:
Prihvaća prijedlog Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata
za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet.
Nema primjedbi.

Analize dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga:
Odredba
Članak 2.

Primjedba
Robert Marušić, Buzet
Smatra da je izbor članova upravnih
tijela izbjegavanje odgovornosti
(očitovanje u prilogu)

Članak 5.
Predlaže brisanje.

Očitovanje
Ne prihvaća se Nejasno je na koji bi
način
gradonačelnik
predlagao nešto što bi
bio dogovor klubova
vijećnika.
Ne prihvaća se Prethodni
postupak
služi da se ispitaju
uvjeti i kompetencije
kandidata kako bi se
dobila najkvalitetnija
podloga
gradskom
vijeću za odlučivanje.

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove
Buzet, 15. prosinca 2021.

Nenad Šćulac
Klub Nezavisni - SDP

OČITOVANJE
6. Odluka o izboru članova upravnih tijela
Odredba
Primjedba
Članak 2.
Robert Marušić, Buzet
Smatra da je izbor članova upravnih tijela
izbjegavanje odgovornosti (očitovanje u prilogu)
Članak 5.

Predlaže brisanje.

Očitovanje
Ne prihvaća se - Nejasno je na koji bi
način gradonačelnik predlagao nešto što
bi bio dogovor klubova vijećnika.
Ne prihvaća se - Prethodni postupak služi
da se ispitaju uvjeti i kompetencije
kandidata kako bi se dobila najkvalitetnija
podloga gradskom vijeću za odlučivanje.

OBRAZAC
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću
Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:
ODLUKA
o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad
Buzet
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta
Početak savjetovanja: 21.10.2021.

Završetak savjetovanja: 21.11.2021.

Podnositelj prijedloga i mišljenja
(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv
pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i
mišljenje):

Robert Marušić, Buzet Verona 21

Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja
(graĎani, udruge, poduzetnici, itd.):
Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja
prijedloga budu objavljeni javno u izvješću
(odgovorite sa da ili ne):

GraĎanin

DA

Članove Upravnih vijeća predlažem birati direktno po
biračkoj volji graĎana koja je izražena izborima za
gradsko vijeće i neposrednim izborom gradonačelnika.
Model prepuštam izabranima. Znači Vijećnici i
Gradonaćelnik vrše selekciju i izbor.
Protivim se kao i na primjeru za Nadzorne odbore
modelu „akademskih pragova“ i Natječajnih smicalica
jer sama riječ „Upravljati“ znači u demokratskom
smislu ispunjavati volju većine.

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili
dokumenta:

Izabrati predloženim natječajem je izbjegavanje
političke odgovornosti za poteze i postupke. Kao i na
prijedlogu za nadzorne odbore to je demokratska
zamka.
GraĎani su birali članove Vijeća i gradonačelnika da
preko njih imaju direktni utjecaj. Ovo je izigravanje te
volje.
Gradsko Vijeće i Gradonačelnik moraju bez natječaja
postavljati svoje ljude jer imaju mandat za to.
Sve drugo je „demokratski oblak“ kojega će mala bura
otpuhati a o oluji da ne govorim.
Izbori su svake 4 godine. A ukoliko se netko želi
testirati može i prije. GraĎani će ocjeniti rad.

Članak 2. u potpunosti promijeniti i prilagoditi da
članovi gradskog vijeća i gradonačelnik zajedno
direktno odlučuju o članovima.
Članak 5. prilagoditi po smjernicama iz promijenjenog
Članka 2.
Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta
akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje):

Drugo je sve sljedno, jasno.

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

Buzet, 5.11.2021.

Popunjeni obrazac (s eventualnim prilozima) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Grad Buzet,
Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem
elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr. , zaključno do 21. studenog 2021. godine.

OBRAZAC
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću
Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:
ODLUKA
o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad
Buzet
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta
Početak savjetovanja: 21.10.2021.
Podnositelj prijedloga i mišljenja
(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv
pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i
mišljenje):

Završetak savjetovanja: 21.11.2021.
DAMIR KAJIN, GRADONAČELNIK GRADA BUZETA

Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja
(građani, udruge, poduzetnici, itd.):

IZVRŠNO TIJELO GRADA BUZETA

Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja
prijedloga budu objavljeni javno u izvješću
(odgovorite sa da ili ne):

DA

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili
dokumenta:

Prihvaća se prijedlog Odluke o uvjetima i postupku
za izbor kandidata za članove upravnih vijeća
ustanova čiji je osnivač Grad Buzet.

Nema primjedbi.
Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta
akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje):

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

19.11.2021.

Popunjeni obrazac (s eventualnim prilozima) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Grad Buzet,
Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem
elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr. , zaključno do 21. studenog 2021. godine.

