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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 
 
 

15. 

Temeljem članka 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada 
Buzeta“, br. 5/19) i članka 33. Statuta Grada Buzeta (“Službene novine Grada Buzeta, br. 
12/18- pročišćen tekst) gradonačelnik Grada Buzeta je dana 21. srpnja 2020. godine donio 
 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne 

rezultate 
 
 

Članak 1. 
Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji, postupak ostvarivanja prava i visina nagradne 
stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate. 
 

Članak 2. 
(1)Pravo na ostvarivanje nagradne stipendije iz članka 1. ovog Zaključka ostvaruju studenti 
koji su studirali na studijima u Republici Hrvatskoj ili izvan područja Republike Hrvatske, a koji: 
- imaju prebivalište na području Grada Buzeta (kontinuirano od početka studija), 
- su u akademskoj 2018./19. ili u 2019./20. godini zaključno do 31. srpnja 2020. godine u  
statusu redovitog studenta završili akademsko obrazovanje, 
- su svaku godinu studija završili redovito unutar jedne akademske godine,  
- su tijekom svih godina studija (preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i 
diplomskog, stručnog preddiplomskog ili stručnog diplomskog studija) ostvarivali izvrstan 
uspjeh s prosjekom ocjena 4,80-5,00. 
(2) Student koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka može se prijaviti za ostvarivanje 
nagradne stipendije nakon završenog preddiplomskog studija i/ili nakon završenog 
cjelokupnog obrazovanja odnosno diplomskog studija za što ostvaruje pravo na visinu 
nagradne stipendije sukladno članku 3. ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
Visina nagradne stipendije za studente koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovoga Zaključka 
iznosi: 
-2.000,00 kuna ukoliko je student završio preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski 
stručni studij, 
-2.000,00 kuna ukoliko je student završio diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 
stručni studij, 
-4.000,00 kuna ukoliko je student završio integrirani preddiplomski i diplomski studij. 
 

Članak 4. 
Uz prijavu, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo 
kontinuirano prebivalište na području Grada Buzeta), 
- odgovarajuću potvrdu visokog učilišta o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tijekom svih godina 
redovitog studija za koji se student prijavljuje, a zaključno s akademskom godinom završetka 
studija (2018./19. ili  2019./20. do 31. srpnja 2020. godine), 
- presliku potvrde (uvjerenje/diplomu) o završenom akademskom obrazovanju u akademskoj 
2018./19. ili 2019./20. godini zaključno do 31. srpnja 2020. godine).  
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Članak 5. 
(1)Prijava za ostvarivanje prava temeljem ovog Zaključka s traženim prilozima iz članka 4. 
dostavlja se putem mrežne stranice Grada Buzeta http://grad.buzet.hr/ buzetski-top-
studenti/.   
(2) Rok za podnošenje prijave je 05. kolovoza 2020. godine. 
 

 
Članak 6. 

(1)Po završetku roka za prijavu iz članka 5., stavka 2. ovog Zaključka Povjerenstvo za dodjelu 
stipendije Grada Buzeta će pristupiti pregledu pristiglih prijava te donijeti prijedlog Zaključka 
kojim se utvrđuju studenti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Zaključkom. 
(2)Na temelju prijedloga zaključka iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik donosi zaključak o 
dodjeli nagradne stipendije. 
 

Članak 7. 
(1) Nagradna stipendija dodijelit će se studentima na javnoj svečanosti Grada Buzeta.  
(2) Isplata nagradne stipendije izvršit će se na račun studenta u jednokratnom iznosu.  

 
Članak 8. 

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Buzeta za 2020. 
godinu u razdjelu 200, glavnom programu A05, programu 1011, aktivnosti A101101, na poziciji 
R136 (Stipendije učenicima i studentima).  
 

Članak 9. 
Postupak dodjele nagradne stipendije sukladno ovom zaključku provodi Upravni odjel za opće 
poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 
 

Članak 10. 
Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrši se sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 
2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih 
podatka i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 
2018. godine i isključivo za potrebe provedbe postupka po ovom zaključku.  

Članak 11. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Grada Buzeta“ i na službenim stranicama Grada Buzeta. 
 
KLASA: 602-01/20-01/12 

URBROJ: 2106/01-03-01-20-1         
Buzet, 21. srpnja 2020. 
                       GRADONAČELNIK
                          Siniša Žulić, v.r. 
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16. 
 

Na temelju članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“, broj 69/16.) i članka 33. Statuta Grada Buzeta 
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Buzeta 
je dana 31. srpnja 2020. godine donio 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite Grada Buzeta  
 

I. 
Povjerenicima civilne zaštite Grada Buzeta i zamjenicima povjerenika civilne zaštite 

Grada Buzeta imenuju se: 
 

1. Vlasta Šimek za povjerenicu civilne zaštite Mjesnog odbora Buzet 
2. Nenad Kujundžić za zamjenika povjerenice civilne zaštite Mjesnog odbora Buzet. 

 
3. Ferid Mačković za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Buzet-Stari Grad 
4. Emil Prodan za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Buzet- Stari 

Grad. 
 

5. Denis Kontić za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Krušvari 
6. Miljenko Prodan za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Krušvari. 

 
7. Renis Gržinić za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Roč 
8. Luka Grabar za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Roč. 

 
9. Mario Sirotić za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sovinjak 
10. Tomica Marušić za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sovinjak.  

 
11. Nenad Stoković za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sveti Ivan 
12. Goran Sirotić za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sveti Ivan. 

 
13. Nenad Kajin za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sveti Martin 
14. Sandi Rušnjak za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Sveti Martin. 

 
15. Alen Brženda za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Svi Sveti 
16. Kristijan Klarić za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Svi Sveti. 

 
17. Valentino Flego za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Štrped 
18. Melisa Piuti za zamjenicu povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Štrped. 

 
19. Damir Kodelja za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Veli i Mali Mlun 
20. Dalibor Jakac za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Veli i Mali 

Mlun. 
 

21. Kristijan Majcan za povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Vrh 
22. Oliver Pastorčić za zamjenika povjerenika civilne zaštite Mjesnog odbora Vrh. 

 
II. 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mobiliziraju se u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe ili velike nesreće na području Grada Buzeta, a čije posljedice nadilaze 
mogućnosti gotovih operativnih snaga. 
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Mobilizacija se na zahtjev gradonačelnika Grada Buzeta provodi neposredno ili putem 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite 
Rijeka, Službe civilne zaštite Pazin. 

U skladu sa Planom civilne zaštite Grada Buzeta povjerenici civilne zaštite i njihovi 
zamjenici sudjeluju u organiziranju i provedbi zbrinjavanja ugroženih i nastradalih, sklanjanju i 
evakuaciji pučanstva i drugih mjera zaštite i spašavanja, odnosno naloženih i potrebnih mjera 
civilne zaštite. 
 

III. 
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu zbog njihovog osposobljavanja biti 

pozvani na različite oblike planske edukacije. 
 

IV. 
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status 

obveznika civilne zaštite ili obveznika radne obveze u Gradu Buzetu. 
 

V. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim 

novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA: 810-01/20-01/22 
URBROJ: 2106/01-03/01-20-1 
Buzet, 31. srpnja 2020. 

GRADONAČELNIK 
    Siniša Žulić, v.r. 

 
 

 


