
GRAD BUZET 
Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv dokumenta Nacrt Odluke 

o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada  
 

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) 21. listopada do 21. studenog 2021. 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada 
Buzeta 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 

Predstavnici javnosti koji su dostavili svoja 
očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću podnesene su 
slijedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi : 
 
Gradonačelnik Grada Buzeta, Damir Kajin: 
 
Primjedbe: 
Odluku kojom se predlaže povećanje broja  radnih tijela Gradskog 
vijeća smatramo kontradiktornom izmjenama koje se predlažu u 
Statutu i Odluci o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela. Naime, 
gradsko vijeće navedenom Odlukom dobiva nove dodatne specifične 
sektorske odbore kako bi osobe sa specifičnim pojedinačnim stručnim 
znanjima mogle raspravljati o pojedinim temama/problemima za 
potrebe gradskog vijeća. 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


Istodobno se samoj gradskoj upravi čije bi stručne službe trebale 
pokrivati različita specifična područja i znanja, umjesto dodatnih 
specifičnih stručnjaka,  
ustrojstvom nameće jedinstveni upravni odjel koji bi „menadžerskom 
virtuoznošću“ poput Supermana trebao koordinirati takvu 
raznovrsnost.  
 
Primjena ove odluke i povećanje broja odbora zahtijevat će 
osiguravanje dodatnih sredstava u proračunu za rad odbora u 
minimalnom iznosu od 30.000,00 kn godišnje (izračun je napravljen 
prema procijenjenom povećanom broju odbora za 4 sektorska radna 
tijela i procijeni sazivanja 3 sjednice po novom odboru a koji ima po 5 
članova). Veći broj odbora zahtijevat će dodatne administrativne 
poslove oko njihovog praćenja (od slanja poziva, preko pisanja 
zapisnika do provođenja zaključaka ovih odbora), a koje će ponovo 
obavljati isti broj službenika (zasigurno ne pročelnik koji bi samo 
trebao koordinirati rad službenika) te što će u konačnici rezultirati 
neefikasnom i usporenom gradskom upravom. 
 
Ne prihvaćaju se odredbe Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća 
Grada Buzeta.   
 
 
Politička stranka IDS: 
 
Primjedbe i prijedlozi: 
 
Predloženom odlukom ukida se Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Grada Buzeta.  
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17) Člankom 28., 
Stavak 3. propisuje mogućnost osnivanja gradskih povjerenstva za 
ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje 
ravnopravnosti spolova.  
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta osnovano je 
22. travnja 2010. godine. Od tada aktivno radi i iznjedrilo je 



mnogobrojne hvalevrijedne inicijative koje su poboljšale kvalitetu 
života svih građana na području Grada Buzeta. Neke od 
najznačajnijih inicijativa i programa buzetskog Povjerenstva su: 
osnivanje Kluba liječenih alkoholičara Buzet, uvođenje sufinanciranja 
preventivnih dijagnostičkih pregleda za žene i muškarce na pojedine 
zloćudne bolesti, uspostavljanje Savjetovališta za djecu, mlade i 
obitelj Grada Buzeta, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u 
obitelji, Obiteljska olimpijada kao i cijeli niz edukacija i drugih 
aktivnosti kojima su se postizali ciljevi nacionalne i europske politike 
za promicanje ravnopravnosti spolova. Ujedno, pojedini članovi 
buzetskog Povjerenstva bili su i članovi županijskog Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova.  
S obzirom da  aktualna Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća 
Grada Buzeta (SNGB, 6/13, 5/17) u Članku 3., Stavak 3. propisuje 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta kao radno 
tijelo Grada Buzeta, zahtijevamo da se ono zadrži i u predloženoj 
Odluci ili predloži Gradonačelniku Grada Buzeta, da bez odgode, 
osnuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao zasebno radno 
tijelo Grada Buzeta. 
U članku 3. stavku 3. 
dodaje se točka 3. „Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada 
Buzeta“. 

Analize dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga: 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 3. Gradonačelnik Damir Kajin 
Smatra da nema potrebe da se imenuju novi 
sektorski odbori i da će stvoriti dodatni trošak 
(očitovanje u prilogu) 
 
 
 
 
 
 

Ne prihvaća se - Gradsko vijeće je 
statutom ovlašteno osnivati stalna ili 
povremena radna tijela radi: 
1. razmatranja i davanja mišljenja o 
prijedlozima općih i drugih akata o 
pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, 
2. koordinacije u rješavanju pojedinih 
pitanja, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istarski demokratski sabor (IDS) - podružnica 
Buzet, Klub vijećnika IDS 
Traži da se u cijelosti u tekstu briše „Jedinstveni 
upravni odjel“ u svim oblicima (očitovanje u prilogu) 

3. pokretanja inicijativa i predlaganja 
donošenja općih i drugih akata Gradskog 
vijeća, 
4. pripreme i podnošenja odgovarajućih 
prijedloga za praćenje i provođenje 
utvrđene politike i praćenje izvršavanja 
odluka i općih akata Gradskog vijeća, 
izvršavanja određenih zadaća od interesa 
za Gradsko vijeće. 
Argumentiranje izmjena u strukturi rada 
Gradskog vijeća i radnih tijela određenim 
nejasnim i ničim potkrijepljenim troškom, a 
posebno optuživanje Gradskog vijeća da 
svojim postojanjem čini gradsku upravu 
neefikasnom i usporenom pokazuje da 
gradonačelnik nije svjestan što je njegov 
posao i odgovornost. 
 
Ne prihvaća se - Citirani zakon o 
ravnopravnosti spolova u članku 28. 
stavak 3. navodi da jedinice lokalne 
samouprave mogu osnivati gradska i 
općinska povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za 
promicanje ravnopravnosti spolova. 
 
S ciljem da se ekonomizira rad radnih tijela 
gradskog vijeća, kao i da se razvija 
koncept uključenosti svih društvenih 
skupina u javni i društveni život, pitanja 
prava i sloboda svih građana, neovisno o 
njihovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, 



političkom ili drugom uvjerenju, 
nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, 
imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom 
položaju ili drugim osobinama, pitanjima 
socijalne pravde, poštivanja prava čovjeka 
i vladavine prava predlaže se formiranje 
Odbora za ljudska prava, predstavke i 
pritužbe građana, kojem će zadatak biti 
zaštita i promicanje ravnopravnosti 
spolova kao temeljne vrednote ustavnog 
poretka Republike Hrvatske, te definiranje 
i uređenje načina zaštite od diskriminacije 
na temelju spola i stvaranje jednakih 
mogućnosti za žene i muškarce. 
Cilj predmetne odredbe je da se u okviru 
jednog radnog tijela nastavi provoditi 
aktivnosti promicanja spolne i rodne 
jednakosti u okviru šireg koncepta 
suzbijanja diskriminacije. 
Predmetno se potvrđuje i samim 
obrazloženjem podnositelja primjedbe 
u kojem se navode inicijative koje su se 
bavile osobama liječenima od 
alkoholizma, osobama izloženima 
obiteljskom nasilju, obiteljskom 
olimpijadom i slično, što je sve mnogo šire 
od pitanja spolne ravnopravnosti. 

 

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove 

Buzet, 15. prosinca 2021.  



Nenad Šćulac 
Klub Nezavisni - SDP 
 
 

OČITOVANJE 
 

3. Odluka o radnim tijelima 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 3. Gradonačelnik Damir Kajin 
Smatra da nema potrebe da se imenuju novi 
sektorski odbori i da će stvoriti dodatni trošak 
(očitovanje u prilogu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne prihvaća se - Gradsko vijeće je 
statutom ovlašteno osnivati stalna ili 
povremena radna tijela radi: 
1. razmatranja i davanja mišljenja o 
prijedlozima općih i drugih akata o 
pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, 
2. koordinacije u rješavanju pojedinih 
pitanja, 
3. pokretanja inicijativa i predlaganja 
donošenja općih i drugih akata Gradskog 
vijeća, 
4. pripreme i podnošenja odgovarajućih 
prijedloga za praćenje i provođenje 
utvrđene politike i praćenje izvršavanja 
odluka i općih akata Gradskog vijeća, 
izvršavanja određenih zadaća od interesa 
za Gradsko vijeće. 
Argumentiranje izmjena u strukturi rada 
Gradskog vijeća i radnih tijela određenim 
nejasnim i ničim potkrijepljenim troškom, a 
posebno optuživanje Gradskog vijeća da 
svojim postojanjem čini gradsku upravu 
neefikasnom i usporenom pokazuje da 



 
 
 
Istarski demokratski sabor (IDS) - podružnica 
Buzet, Klub vijećnika IDS 
Traži da se u cijelosti u tekstu briše „Jedinstveni 
upravni odjel“ u svim oblicima (očitovanje u 
prilogu) 

gradonačelnik nije svjestan što je njegov 
posao i odgovornost. 
 
Ne prihvaća se - Citirani zakon o 
ravnopravnosti spolova u članku 28. 
stavak 3. navodi da jedinice lokalne 
samouprave mogu osnivati gradska i 
općinska povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za 
promicanje ravnopravnosti spolova. 
 
S ciljem da se ekonomizira rad radnih tijela 
gradskog vijeća, kao i da se razvija 
koncept uključenosti svih društvenih 
skupina u javni i društveni život, pitanja 
prava i sloboda svih građana, neovisno o 
njihovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, 
političkom ili drugom uvjerenju, 
nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, 
imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom 
položaju ili drugim osobinama, pitanjima 
socijalne pravde, poštivanja prava čovjeka 
i vladavine prava predlaže se formiranje 
Odbora za ljudska prava, predstavke i 
pritužbe građana, kojem će zadatak biti 
zaštita i promicanje ravnopravnosti 
spolova kao temeljne vrednote ustavnog 
poretka Republike Hrvatske, te definiranje 
i uređenje načina zaštite od diskriminacije 
na temelju spola i stvaranje jednakih 
mogućnosti za žene i muškarce. 



Cilj predmetne odredbe je da se u okviru 
jednog radnog tijela nastavi provoditi 
aktivnosti promicanja spolne i rodne 
jednakosti u okviru šireg koncepta 
suzbijanja diskriminacije. 
Predmetno se potvrđuje i samim 
obrazloženjem podnositelja primjedbe 
u kojem se navode inicijative koje su se 
bavile osobama liječenima od 
alkoholizma, osobama izloženima 
obiteljskom nasilju, obiteljskom 
olimpijadom i slično, što je sve mnogo šire 
od pitanja spolne ravnopravnosti. 

 



OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću  

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta 

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): 

 
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: 

 
Odluku kojom se predlaže povećanje broja  radnih 
tijela Gradskog vijeća smatramo kontradiktornom 
izmjenama koje se predlažu u Statutu i Odluci o 
ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela. Naime, 
gradsko vijeće navedenom Odlukom dobiva nove 
dodatne specifične sektorske odbore kako bi osobe sa 
specifičnim pojedinačnim stručnim znanjima mogle 
raspravljati o pojedinim temama/problemima za 
potrebe gradskog vijeća. 
Istodobno se samoj gradskoj upravi čije bi stručne 
službe trebale pokrivati različita specifična područja i 
znanja, umjesto dodatnih specifičnih stručnjaka, 
ustrojstvom nameće jedinstveni upravni odjel koji bi 
„menadžerskom virtuoznošću“ poput Supermana 
trebao koordinirati takvu raznovrsnost.  
 
Primjena ove odluke i povećanje broja odbora 
zahtijevat će osiguravanje dodatnih sredstava u 
proračunu za rad odbora u minimalnom iznosu od 
30.000,00 kn godišnje (izračun je napravljen prema 
procijenjenom povećanom broju odbora za 4 sektorska 
radna tijela i procijeni sazivanja 3 sjednice po novom 
odboru a koji ima po 5 članova). Veći broj odbora 
zahtijevat će dodatne administrativne poslove oko 
njihovog praćenja (od slanja poziva, preko pisanja 
zapisnika do provođenja zaključaka ovih odbora), a 
koje će ponovo obavljati isti broj službenika (zasigurno 
ne pročelnik koji bi samo trebao koordinirati rad 
službenika) te što će u konačnici rezultirati 
neefikasnom i usporenom gradskom upravom. 



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

 
 
 
 
 
Ne prihvaćaju se odredbe Odluke o radnim tijelima 
Gradskog vijeća Grada Buzeta.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:info@buzet.hr


OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću 

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta 

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): 

Istarski demokratski sabor (IDS) – podružnica Buzet, 
Klub vijećnika IDS-a 

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

Politička stranka 

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: 

Predloženom odlukom ukida se Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Grada Buzeta.  
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17) 
Člankom 28., Stavak 3. propisuje mogućnost 
osnivanja gradskih povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje 
ravnopravnosti spolova.  
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada 
Buzeta osnovano je 22. travnja 2010. godine. Od 
tada aktivno radi i iznjedrilo je mnogobrojne 
hvalevrijedne inicijative koje su poboljšale kvaliteteu 
života svih građana na području Grada Buzeta. 
Neke od najznačajnijih inicijativa i programa 
buzetskog Povjerenstva su: osnivanje Kluba 
lječenih alkoholičara Buzet, uvođenje sufinanciranja 
preventivnih dijagnostičkih pregelda za žene i 
muškarce na pojedine zloćudne bolesti, 
uspostavljanje Savjetovališta za djecu, mlade i 
obitelj Grada Buzeta, psihosocijalni tretman 
počinitelja nasilja u obitelji, Obiteljska olimpijada kao 
i cijeli niz edukacija i drugih aktivnosti kojima su se 
postizali ciljevi nacionalne i europske politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova. Ujedno, 
pojedini članovi buzetskog Povjerenstva bili su i 
članovi županijskog Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova.  
S obzirom da  aktualna Odluka o radnim tijelima 
Gradskog vijeća Grada Buzeta (SNGB, 6/13, 5/17) 
u Članku 3., Stavak 3. propisuje Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Grada Buzeta kao radno 
tijelo Grada Buzeta, zahtjevamo da se ono zadrži i u 
predloženoj Odluci ili predloži Gradonačelniku 
Grada Buzeta, da bez odgode, osnuje Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova kao zasebno radno tijelo 
Grada Buzeta. 



 
 
 
 
 
 

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

 
U članaku 3. stavku 3. 
Dodaje se točka 3. „Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Grada Buzeta“. 
 

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. 

mailto:info@buzet.hr

