Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 19. Statuta Grada
Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je
na sjednici održanoj dana _______________ 2021. godine donijelo

ODLUKU
o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom utvrđuju stalni ili povremeni odbori, povjerenstva i druga radna
tijela koja izabire ili imenuje i razrješava Gradsko vijeće u svrhu pripreme odluka iz
djelokruga rada Gradskog vijeća te njihov djelokrug, sastav i način izbora.
(2) Izrazi navedeni u ovoj Odluci neutralni su i odnose se podjednako na oba spola.
Članak 2.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i podnošenje prijedloga
odluka i drugih akta iz djelokruga Gradskog vijeća, Gradsko vijeće osniva odbore,
povjerenstva i druga stalna radna tijela.
Članak 3.
(1) Stalna radna tijela Gradskog vijeća utvrđena Statutom Grada Buzeta, na temelju
posebnih propisa i ovom Odlukom jesu:
1. Odbor za izbor i imenovanja,
2. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
3. Mandatno povjerenstvo.
(3) Radna tijela osnovana na temelju posebnih propisa su:
1. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
2. Savjet mladih Grada Buzeta.
(4) Ovom Odlukom utvrđuju se i sektorska radna tijela Gradskog vijeća:
1. Odbor za financije, proračun i upravljanje imovinom,
2. Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo,
3. Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
politiku,
4. Odbor za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju,
5. Odbor za javna priznanja,
6. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,
7. Odbor za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri
8. Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana.
I. STALNA RADNA TIJELA
Članak 4.
Djelokrug, sastav i način izbora članova radnih tijela Gradskog vijeća utvrđenih
Statutom Grada Buzeta određuju se Statutom Grada Buzeta i Poslovnikom o radu
Gradskog vijeća Grada Buzeta.

II. RADNA TIJELA NA TEMELJU POSEBNIH PROPISA
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Članak 5.
(1) Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je radnosavjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje obavlja poslove na temelju nadležnosti
utvrđenih zakonom koji uređuje područje ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih
nepogoda.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima 5 članova. Članovima povjerenstava
mogu se imenovati osobe koje imaju dobar ugled i koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima.
Savjet mladih Grada Buzeta
Članak 6.
(1) Savjet mladih Grada Buzeta je radno-savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje se
osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj
razini.
(2) Savjet iz stavka 1. ovog članka osnivaju se odlukom Gradskog vijeća o osnivanju
savjeta mladih, a koja se donosi na temelju posebnog zakona.
III. SEKTORSKA RADNA TIJELA
Odbor za financije, proračun i upravljanje imovinom
Članak 7.
(1) Odbor za financije, proračun i upravljanje imovinom je radno tijelo Gradskog vijeća
koje raspravlja pitanja, provodi i predlaže mjere utvrđivanja i provođenja financijskih
politika te donošenja odluka i drugih općih akata iz područja financiranja i sustava
poreza i drugih prihoda o kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradskog proračuna i
godišnjeg obračuna, te drugih akata financijskog i materijalnog poslovanja i upravljanja
imovinom Grada Buzeta.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo
Članak 8.
(1) Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo je radno tijelo
Gradskog vijeća koje raspravlja pitanja, provodi i predlaže mjere iz područja prostornog
uređenja i urbanizma, komunalne djelatnosti, zaštite graditeljske baštine, zaštite
prostornih resursa, promiče uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja
prostorom te razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje
komunalna djelatnost, prostorno planiranje, urbanizam, zaštita okoliša i graditeljstva.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.

Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
politiku
Članak 9.
Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku je
radno tijelo Gradskog vijeća koje raspravlja pitanja, provodi i predlaže mjere iz područja
predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, znanosti, kulture i
tehničke kulture, zdravstva i unaprjeđenja zdravlja, zaštite ranjivih skupina društva,
socijalne zaštite i socijalne skrbi te razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata
kojima se uređuju pitanja djelokruga Odbora.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju
Članak 10.
(1) Odbor za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju je radno tijelo Gradskog vijeća
koje raspravlja o pitanjima utvrđivanja i provedbe politike te donošenja odluka i drugih
općih akata u području gospodarstva i stanje po pojedinim gospodarskim granama,
predlaže unaprjeđivanje gospodarstva, obnove i razvoja, poduzetničkih aktivnosti te
investicijskih ulaganja i programa, surađuje sa znanstvenim institucijama i/ili
stručnjacima-pojedincima na području poljoprivredne znanosti, skrbi za uzgoj
odgovarajućih poljoprivrednih kultura / domaćih životinja, sudjeluje u osnivanju,
vođenju i potpori udrugama poljoprivrednika, razmatra i predlaže temeljna rješenja
zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, predlaže mjere praćenja,
očuvanja i unaprjeđivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, voda,
zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak te
razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja djelokruga
Odbora.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za javna priznanja
Članak 11.
(1) Odbor za javna priznanja je radno tijelo Gradskog vijeća koje provodi postupak
predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja fizičkim i pravnim osobama radi
odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog
značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta u skladu s odlukom Gradskog vijeća kojom
se uređuje područje javnih priznanja.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Članak 12.
(1) Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju je radno tijelo Gradskog vijeća
koje razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedlog za uspostavljanje,
održavanje i daljnje razvijanje gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza Grada
Buzeta s bratimljenim, prijateljskim i drugim jedinicama lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj, u Europskoj uniji i u svijetu.

(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri
Članak 13.
(1) Odbor za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri je radno tijelo Gradskog
vijeća koje razmatra pitanja koncepcije i strategije razvoja turizma i turističke
djelatnosti, razmatra potrebe građana i predlaže mjere za promicanje djelatnosti
sporta, razmatra i predlaže program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, povezuje
programe turizma, sporta i zaštite povijesne baštine u jedinstveni gospodarski proizvod
te razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja
djelokruga Odbora.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana
Članak 14.
(1) Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana radno tijelo Gradskog vijeća
koje razmatra pitanja zaštite ljudskih prava, slobode i jednakosti, pitanja 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. Odbor razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Gradskom
vijeću, a koje se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnika
i njegovih radnih tijela, upravnog tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada Buzeta.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i potpredsjednika iz redova
članova Gradskog vijeća i tri člana iz reda osoba koje raspolažu potrebnim stručnim
znanjima iz područja rada Odbora.
IV. OSTALE ODREDBE
Članak 15.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje članova svih radnih tijela koje
imenuje Gradsko vijeće.
Članak 16.
(1) Gradsko vijeće, pored radnih tijela utvrđenih ovom Odlukom, može osnivati i druga
stalna i povremena radna tijela.
(2) Kad se radno tijelo sastavlja s ciljem informiranja, savjeta, razmjene mišljenja ili
odlučivanja o određenom općem pitanju, u tom se slučaju sastavlja odbor.
(3) Kad se radno tijelo sastavlja radi ostvarenja konkretnog cilja radi kojeg je osnovano,
kako bi svestrano ispitalo područje konkretnog zadatka za koje je zaduženo te i svaki
pojedini slučaj u svezi s predmetom ili pitanjem zbog kojeg je osnovano, u tom se
slučaju sastavlja povjerenstvo.
(4) Kad se radno tijelo sastavlja radi provedbe točno određenog projekta, zadatka ili
projektnog zadatka, u tom se slučaju sastavlja radna skupina.

Članak 17.
Administrativne, stručne i druge poslove za potrebe svakog radnog tijela obavlja
službenik Jedinstvenog upravnog odjela kojeg odredi pročelnik.
Članak 18.
Radna tijela Gradskog vijeća rade prema odredbama poslovnika o radu Gradskog
vijeća.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju radnih tijela
Gradskog vijeća („Službene novine Grada Buzeta“, broj 6/13 i 5/17).
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Buzeta“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan

OBRAZLOŽENJE
Osnovni razlog za donošenje nove odluke o radnim tijelima je potreba da se
izmijeni dugogodišnji okoštali sustav u kojem je postojala znatna razlika u realnoj snazi
ovlasti pojedinih odbora, a istovremeno postoje značajna područja djelovanja Grada u
kojima se uopće nije raspravljalo u odborima na razini Gradskog vijeća.
U prvom redu se tu isticao raniji odbor za gospodarstvo koji je zapravo figurirao
i kao odbor za financije, koji je po svojoj naravi imao značajno veći fokus na
gospodarskim temama nego što je skrbio o fiskalnoj ravnoteži.
Iz tog se razloga predlaže formiranje Odbora za financije, proračun i upravljanje
imovinom, koji će u svojem žarištu imati isključivo fiskalno-imovinska pitanja, dok bi se
novi Odbor za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju bavio poglavito poduzetništvom,
obrtništvom, poljoprivrednom i ekološkim pitanjima kao pitanjem održivog razvoja.
Do sada zanemareno prostorno planiranje u Gradu koje je uglavnom stihijski
rješavalo pitanja urbanističkog razvoja Buzeta, što bi kroz Odbor za prostorno
planiranje, promet i komunalno gospodarstvo trebalo dobiti poticaj za rješavanje
nagomilanih urbanističkih problema Grada, kao i forum za promišljanje prometa i
komunalnog gospodarstva u cjelini.
Područje društvenih djelatnosti u širem smislu i zdravstveno-socijalne politike
posao je Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
politiku, novog odbora koji treba pružiti stručnu potporu Gradskom vijeću u navedenim
pitanjima.
Odbor za javna priznanja i Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju dva
su stalna odbora koji nastavljaju svoj rad na jednaki način kako su i do sada uređivali
poslove na području svojeg djelovanja.
Buzetski prostor ima izuzetne mogućnosti za snažni turistički razvoj, što treba
omogućiti kroz Odbor za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri, koji će objediniti
područja sporta i kulturno-povijesnih središta kao jedan turistički proizvod, gdje se
očekuje snažna suradnja s turističkom zajednicom.
Uz ove stalne odbore Gradsko vijeće može sastaviti i druge odbore,
povjerenstva i radne skupine, ovisno o prirodi zadaća radnog tijela.

