
GRAD BUZET 
Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv dokumenta Nacrt Poslovnika 

o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta  

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

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

21. listopada do 21. studenog 2021. 

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 
prijedloge : 
 
Gradonačelnik Grada Buzeta, Damir Kajin: 
„Prijedlog Poslovnika o radu načelno je prihvatljiv, no 
traži se izmjena odredbi određenih članaka: 
Članak 13. stavak 1. – izraz Jedinstveni upravni odjel  
da se zamijeni upravnim tijela Grada Buzeta. 
Članak 14. – izraz Jedinstveni upravni odjel zamijeniti 
izrazom  Upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog tijela. 
 
Članak 18. stavak 2. i 11.- izraz Jedinstveni upravni 
odjel  zamijeniti izrazom upravnog tijela nadležnog za 
poslove predstavničkog tijela.  
stavak 6. istog članka – izraz Jedinstveni upravni odjel  
zamijeniti upravnim tijelima Grada Buzeta.  
 
Članak 25. – izraz pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima upravnih tijela 
Grada Buzeta. 
 
Članak 35. stavak 5. -  izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima 
upravnih tijela Grada Buzeta.   
 

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


 Članak 43. –  izraz pročelniku Jedinstvenog upravnog 
odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima upravnih tijela 
Grada Buzeta. 
 
Članak 50. -  izraz pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela  zamijeniti izrazom pročelnika upravnog tijela 
nadležnog za poslove predstavničkog tijela. 
 
Članak 57.stavak 1.- izraz pročelnik zamijeniti 
pročelnicama upravnih tijela Grada Buzeta. 
Članak 57. stavak 7. mijenja se i glasi: 
„Ako je član Gradskog vijeća nezadovoljan odgovorom 
može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije u roku od 15 radnih dana od 
dana kada je pitanje postavljeno. 
Članak 57. stavak 10. mijenja se i glasi: 
„Ako gradonačelnik ne odgovori na pitanje u suglasju s 
odredbama ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća 
zatražit će od gradonačelnika da na pitanje odgovori u 
narednom roku od 15 dana.“ 
Obrazloženje za članak 57. stavak 7. i 10.:  
Rok od 8 dana nije prihvatljiv te se predlaže  utvrditi 
primjereni rok od 15 dana koliko primjerice  iznosi i rok 
za odgovor na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 
informacijama.   
 
Članak 89.stavak 3. – izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  upravno tijelo 
nadležno za poslove predstavničkog tijela. 
 
Članak 90.stavak 3. - izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  pročelnik upravnog 
tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela.   
 
Članak 112. stavak 4. - izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  pročelnik upravnog 
tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela.  
 
Članak 112. stavak 5.  – izraz Jedinstveni upravni odjel 
zamijeniti izrazom upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog tijela.  
 
Članak 113.stavak 1. -  izraz Jedinstveni upravni odjel 
zamijeniti izrazom upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog tijela.“   
 
Politička stranka IDS: 
 
U načelu suglasni s predloženim Poslovnikom o radu 
Gradskog vijeća Grada Buzeta, jedino inzistiraju da se 
iz svih članaka koji navode jedinstveni upravni odjel, ta 
konstrukcija zamijeni nadležnim upravnim odjelom. 

  

Analize dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga: 



  

Odredba Primjedba Očitovanje 

    U 
cijelom 
tekstu 

Gradonačelnik Damir Kajin 
 
 
 
Istarski demokratski sabor (IDS) - 
podružnica Buzet, Klub vijećnika IDS 
 

Ne prihvaćaju se prijedlozi 
gradonačelnika Damira Kajina i 
političke stranke IDS, podružnica 

Buzet da se u cijelosti u tekstu 
briše „Jedinstveni upravni odjel“ 
u svim oblicima - Upravljanje 
radom gradske uprave je posao i 
odgovornost gradonačelnika. 
Gradsko vijeće je tijelo koje 
nadzire rad gradonačelnika, a 
posredno i gradske uprave, tako 
da ima pravo i obvezu reagirati 
ako vidi da se poslovi ne 
obavljaju zadovoljavajuće. 
 
Prihvaća se prijedlog 
Gradonačelnika Damira Kajina u 
vezi odredbi članka 57. stavak 
1.,7. i 10. 

 

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović 

Buzet, 15. prosinca 2021.  



Nenad Šćulac 
Klub Nezavisni - SDP 
 
 

OČITOVANJE 
 

2. Poslovnik o radu Gradskog vijeća 

Odredba Primjedba Očitovanje 

U cijelom 
tekstu 

Gradonačelnik Damir Kajin 
Traži da se u cijelosti u tekstu briše „Jedinstveni 
upravni odjel“ u svim oblicima (očitovanje u 
prilogu) 
 
 
 
 
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) 

Ne prihvaća se - Upravljanje radom 
gradske uprave je posao i odgovornost 
gradonačelnika. Gradsko vijeće je tijelo 
koje nadzire rad gradonačelnika, a 
posredno i gradske uprave, tako da ima 
pravo i obvezu reagirati ako vidi da se 
poslovi ne obavljaju zadovoljavajuće. 
 
Prihvaća se prijedlog Gradonačelnika 
Damira Kajina u vezi odredbi članka 57. 
stavak 1.,7. i 10. 
 
 

 



OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Poslovnik o radu 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: 

Prijedlog Poslovnika o radu načelno je prihvatljiv, no 
traži se izmjena odredbi određenih članaka. 

 

 

 

 

 

 

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

Članak 13. stavak 1. – izraz Jedinstveni upravni 
odjel  da se zamijeni upravnim tijela Grada Buzeta. 
Članak 14. – izraz Jedinstveni upravni odjel 
zamijeniti izrazom  Upravno tijelo nadležno za 
poslove predstavničkog tijela. 
 
Članak 18. stavak 2. i 11.- izraz Jedinstveni upravni 
odjel  zamijeniti izrazom upravnog tijela nadležnog za 
poslove predstavničkog tijela.  
stavak 6. istog članka – izraz Jedinstveni upravni 
odjel  zamijeniti upravnim tijelima Grada Buzeta.  
 
Članak 25. – izraz pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima upravnih tijela 
Grada Buzeta. 
 
Članak 35. stavak 5. -  izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima 
upravnih tijela Grada Buzeta.   
 
 Članak 43. –  izraz pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela  zamijeniti izrazom pročelnicima 
upravnih tijela Grada Buzeta. 
 
Članak 50. -  izraz pročelnika Jedinstvenog 



upravnog odjela  zamijeniti izrazom pročelnika 
upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog 
tijela. 
 
Članak 57.stavak 1.- izraz pročelnik zamijeniti 
pročelnicama upravnih tijela Grada Buzeta. 
Članak 57. stavak 7. mijenja se i glasi: 
„Ako je član Gradskog vijeća nezadovoljan 
odgovorom može zatražiti dostavu pisanog 
odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije u roku 
od 15 radnih dana od dana kada je pitanje 
postavljeno. 
Članak 57. stavak 10. mijenja se i glasi: 
„Ako gradonačelnik ne odgovori na pitanje u suglasju 
s odredbama ovog članka, predsjednik Gradskog 
vijeća zatražit će od gradonačelnika da na pitanje 
odgovori u narednom roku od 15 dana.“ 
Obrazloženje za članak 57. stavak 7. i 10.:  
Rok od 8 dana nije prihvatljiv te se predlaže  utvrditi 
primjereni rok od 15 dana koliko primjerice  iznosi i 
rok za odgovor na zahtjev za ostvarivanje prava na 
pristup informacijama.   
 
Članak 89.stavak 3. – izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  upravno tijelo 
nadležno za poslove predstavničkog tijela. 
 
Članak 90.stavak 3. - izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  pročelnik 
upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog 
tijela.   
 
Članak 112. stavak 4. - izraz pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela zamijeniti izrazom  pročelnik 
upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog 
tijela.  
 
Članak 112. stavak 5.  – izraz Jedinstveni upravni 
odjel zamijeniti izrazom upravno tijelo nadležno za 
poslove predstavničkog tijela.  
 
Članak 113.stavak 1. -  izraz Jedinstveni upravni 
odjel zamijeniti izrazom upravno tijelo nadležno za 
poslove predstavničkog tijela.    
 

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 22. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr


OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Poslovnik o radu 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 

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: 

U načelu suglasni smo s predloženim Poslovnikom 
o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta, jedino 
inzistiramo da se iz svih članaka koji navode 
jedinstveni upravni odjel, ta konstrukcija zamijeni 
nadležnim upravnim odjelom.  

 

 

 

 

 

 

 
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 22. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr

