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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

65. 
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/2021. i 
10/2021.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Zapisnika 

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 8. lipnja 2022. godine  

 

1.  

Prihvaća se Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane dana 8. lipnja 
2022. godine. 

 

Zapisnik iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku. 

 

2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Bu-
zeta“.  

 

KLASA: 024-03/22-01/12 

URBROJ: 2163-3-01-01-22-2 

Buzet, 27.7.2022. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

         PREDSJEDNIK 
                   Davor Prodan, v.r. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



28. srpnja 2022.                               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 6 

 

350 

 

66. 

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 
10/21.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 27. srpnja 2022. godine donijelo 

 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2021. godinu 

 
 

1.  
 

Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2021. godinu. 

 
Izvješće iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku. 

 
2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Buzeta“.  

 
 
KLASA: 024-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-3 
Buzet, 27.7.2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
         PREDSJEDNIK 
                   Davor Prodan, v.r. 
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67. 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovo-
ljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji (Službene 
novine Istarske županije 16/2016) i članka 19. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buze-
ta", broj 2/21 i 10/21) Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godi-
ne, donijelo je 

  

ODLUKU 

o mjerilima za naplatu usluga  

Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga 

 

 

 I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet (u daljnjem 
tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga. 

(2) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju i na skrbnike 
djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 2. 

(1)Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane  i predškolske 
dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa: 
– redovitog 10-satnog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdrav-
lja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece 
te njihovim mogućnostima i sposobnostima (u daljnjem tekstu: redoviti program),  
– programa predškole. 
 
(2) Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i pro-
gramom rada Dječjeg vrtića i kurikulumom. 
 
(3) Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i: 
– programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u 
daljnjem tekstu: kraći programi), 
– dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz 
stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, 
– druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 
(4) Programi iz stavka 3. ovog članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 
planom i programom rada Dječjeg vrtića i kurikulumom te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini 
program. 
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III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 

 

Članak 3. 

(1) Puna mjesečna cijena programa – ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
(u daljnjem tekstu: ekonomska cijena) za obavljanje usluga programa iz članka 2. stavka 1. alineje 1. 
ove Odluke obuhvaća sljedeće vrste troškova: 

1. Izdatke za radnike, i to: 

- bruto plaće, 

- naknade i materijalna prava radnika, 

2. Prehranu djece, 

3. Uvjete boravka djece, i to: 

- materijalne izdatke, 

- energiju i komunalije, 

- tekuće održavanje objekta i opreme, 

4. Nabavu namještaja i opreme, 

5. Nabavu sitnog materijala. 

(2) U troškove za obračun ekonomske cijene iz stavka 1. ovog članka nisu uključeni troškovi realizaci-
je posebnih projekata financiranih iz fondova Europske unije u iznosu sufinanciranja od strane Europ-
ske unije, troškovi  investicija veći od 100.000,00 kuna te troškovi povremenih izleta i drugih programa 
koji su financirani isključivo uplatama roditelja polaznika i donacijama. 

 

Članak 4. 

(1) Ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuje predstavničko tijelo na 
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu. 

(2) Ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) izračunava se na temelju usvojenog financijskog plana za 
tekuću godinu važećeg u trenutku izračuna ekonomske cijene Dječjeg vrtića (FP) i broja upisane djece 
koja u tekućoj pedagoškoj godini polaze Dječji vrtić (BD), prema formuli EC=FP:BD:11. 

 

Članak 5. 

(1) Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Grada Buzeta, u ekonomskoj cijeni 
Dječjeg vrtića sudjeluje u iznosu do najviše 35% utvrđene ekonomske cijene. 

(2) Zaključak o iznosu mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na pod-
ručju Grada Buzeta, u ekonomskoj cijeni  Dječjeg vrtića (cijenu vrtića koju plaća roditelj – korisnik us-
luga) na temelju ekonomske cijene iz članka 4. a sukladno omjeru iz stavka 1. ovog članka donosi 
gradonačelnik na prijedlog upravnog vijeća u pravilu za svaku pedagošku godinu.  

(3) Zaključak iz stavka 2. ovog članka objavit će se u Službenim novinama Grada Buzeta. 

 

Članak 6. 

 (1)Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Grada Buzeta kao i rodi-
telj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin, plaća punu ekonomsku cijenu programa iz 
članka 2. stavka 1. alineje 1. ove Odluke 

  

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga: 
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         – koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila ugovor o među-
sobnim pravima i obvezama s Gradom Buzetom, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno od-
luci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave (odnosno podmiruje razliku do pune eko-
nomske cijene), 

         – koji je strani državljanin s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj i živi na području 
Grada Buzeta, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama ove Odluke koje se prim-
jenjuju za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada Buzeta. 

  

Članak 7. 

(1)Za vrijeme neopravdane odsutnosti djeteta u proteklom mjesecu, roditelji/skrbnici dužni su platiti 
puni iznos za dane kada je dijete odsutno. 

(2) U tijeku kalendarske godine svako dijete ima pravo koristiti godišnji odmor (pravo na stjecanje go-
dišnjeg odmora nakon 6 mjeseci boravka u dječjem vrtiću), u trajanju od 22 radna dana, ali najviše u 
dva dijela. 

(3) Polaznici starijih skupina pravo korištenja godišnjeg odmora stječu od 1. siječnja do 30. lipnja u tra-
janju od 11 dana. 

(4) O korištenju godišnjeg odmora, roditelji odnosno skrbnici dužni su obavijestiti odgojiteljice barem 3 
dana ranije, u protivnom se izostanak smatra neopravdanim. 

(5) Djeci koja tijekom pedagoške godine postaju školski obveznici prestaje pravo korištenja usluga 
Dječjeg vrtića 30. lipnja, a iznimno na zahtjev upućen Upravnom vijeću (do 15. lipnja), može se produ-
žiti najkasnije do 31. srpnja. 

 

Članak 8. 

(1) Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Buzeta u pu-
noj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 5. ove Odluke, smanjuje se kako 
slijedi: 

a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 
vrtića smanjuje se za drugo i svako sljedeće dijete za 20%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji 
vrtić i da su članovi istog kućanstva, 

b) za samohranog roditelja - skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vr-
tića smanjuje se za 25% 

c) za roditelja – korisnika usluga za dijete s teškoćama u razvoju koje koristi uslugu Dječjeg vr-
tića temeljem rješenja nadležne službe u trajanju do 4 sata dnevno, iznos sudjelovanja u mjesečnoj 
cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50% 

d) kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u neprekidnom traja-
nju od minimalno 10 radnih dana, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos 
sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50% 

e) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora djeteta u trajanju do najviše 22 radna dana tijekom 
pedagoške godine (ali najviše u dva dijela) iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 
smanjuje se za 50% 

f) ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi 
godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec 
(srpanj) smanjuje se za 50 %, a za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje se za 75%. 

(2) Roditelj-korisnik usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi na temelju rješenja nadležnog gradskog 
odjela, u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića sudjeluje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Gradskog 
vijeća Grada Buzeta kojom se uređuje socijalna skrb. 
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Članak 9. 

U posebno opravdanim i izvanrednim slučajevima koji nisu regulirani ovom Odlukom ovlašćuje se u-
pravno vijeće Dječjeg vrtića da prema posebnim zahtjevima roditelja korisnika usluga, odobri izosta-
nak i/ili odredi visinu pružene usluge i mimo kriterija utvrđenih ovom Odlukom (teže i duže bolesti dje-
teta, ozbiljne obiteljske situacije i sl.).   

 

Članak 10. 

U slučajevima nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarske aktivnosti ili uzrokuje gospodarsku štetu, zbog 
čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji – korisnici bit će oslobođeni 
od naplate usluge.  

Zaključak o okolnostima i uvjetima iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik. 

 

Članak 11. 

Program predškole iz članka 2. stavka 2. ove Odluke je za roditelje-korisnike usluga koji imaju prebi-
valište na području Grada Buzeta, besplatan. 

 

Članak 12. 

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića  Grada Buzeta za programe iz 
članka 2. stavka 3. ove Odluke donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu uz prethodnu sug-
lasnost gradonačelnika. 

 

  Članak 13. 

Roditelji – korisnici usluga obvezni su Dječjem vrtiću prijaviti i dokumentirati svaku promjenu koja u-
tječe na utvrđivanje iznosa mjesečnog sudjelovanja u ekonomskoj cijeni. 

 

IV. NAPLATA USLUGE 

Članak 14. 

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića. 

  

Članak 15. 

 (1) Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj ci-
jeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću. 

 (2)Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-
korisniku usluga najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

  

(3)Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga 
Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od petnaest dana od pri-
mitka računa, u protivnom će se pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja, a u slučaju neplaća-
nja dospjelih obveza za dva mjeseca, pristupa se raskidu ugovora o pružanju usluga. 
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove Odluke koriš-
teni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

Članak 17. 

Zadužuje se Dječji vrtić da u roku od 60 dana uskladi akte s ovom Odlukom.  

  

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Buzeta”, a 
primjenjuje od 1. rujna 2022. godine. 

 

KLASA: 024-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-4 
Buzet, 27. srpnja 2022. 
   

    GRADSKO VIJEĆA GRADA BUZETA 
 
          PREDSJEDNIK 
          Davor Prodan, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. srpnja 2022.                               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 6 

 

356 

 

68. 
Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novi-

ne'', broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08. i 90/10.), članka 4. Odluke o utvrđiva-
nju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 
i obrazovanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 16/16.), članka 4. Odluke o 
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga (KLASA: 024-
03/22-01/12, URBROJ: 2163-3-01-01-22-4 od 27. srpnja 2022. godine) te članka 19. Statuta Grada 
Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 2/21. i 10/21. ), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjed-
nici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, donosi 

 
 

O D L U K U 
 o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022. godinu 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuje ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece u 
Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet (u daljnjem tekstu: Vrtić) za 2022. godinu.  

 
Članak 2. 

(1) Ekonomska cijena programa tj. cijena smještaja djeteta u Vrtiću obuhvaća sljedeće vrste troškova: 
1. Izdatke za radnike, i to: 
- bruto plaće, 
- naknade i materijalna prava radnika, 
2. Prehranu djece, 
3. Uvjete boravka djece, i to: 
- materijalne izdatke, 
- energiju i komunalije, 
- tekuće održavanje objekta i opreme, 
4. Nabavu namještaja i opreme, 
5. Nabavu sitnog materijala. 

 
(2) U troškove za obračun ekonomske cijene iz stavka 1. ovog članka nisu uključeni troškovi realizaci-
je posebnih projekata financiranih iz fondova Europske unije u iznosu sufinanciranja od strane Europ-
ske unije, troškovi investicija veći od 100.000,00 kuna te troškovi povremenih izleta i drugih programa 
koji su financirani isključivo uplatama roditelja polaznika i donacijama. 

 
Članak 3. 

(1) Rashodi Vrtića iz članka 2. ove Odluke  planirani usvojenim financijskim planom vrtića za 2022. 
godinu (FP) iznose 6.517.877,39 kuna, a broj upisane djece u tekućoj pedagoškoj 2021./22 godini 
(BD) iznosi 225. 
(2) Ekonomska cijena predškolskog programa odgoja i obrazovanja Vrtića (EC) na temelju podataka iz 
stavka 1 ovog članka prema formuli EC=FP:BD:11  utvrđuje se u iznosu od 2.633,49 kuna mjesečno 
po djetetu. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Buzeta” 
 
KLASA: 024-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-5 
Buzet, 27.7.2022. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

        PREDSJEDNIK 
              Davor Prodan, v.r. 
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69. 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18 i 
32/20), te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj. 2/2021 i 10/2021), 
Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

  
Članak 1. 

Ovom se odlukom mijenja i dopunjava Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Buzeta 
broj 1/2019 i 4/2020). 

 
Članak 2. 

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Buzeta broj 1/2019 i 4/2020),: 
- u članku 9.stavku (1) točka 9. briše se, a točka 10. postaje točka 9., te 
- u članku 9. iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi: 

 
„Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 
1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim nasel-
jima i kampovima koji se nalaze na području Grada Buzeta.” 

 
Članak 4. 

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Buzeta broj 1/2019 i 4/2020), članak 11. do-
punjava se i glasi: 
  
 „VIII ROKOVI PLAĆANJA  

(1) Komunalna naknada se plaća nakon dostave računa/uplatnica u mjesečnim iznosima: 
- za stambeni i garažni prostor do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, 
- za ostale obveznike do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. 

(2) Iznimno, komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište se plaća godišnje u jednom 
obroku, nakon dostave računa/uplatnica, u ukupnom godišnjem iznosu do kraja mjeseca studenog 
(30. studeni) za tekuću godinu.  

(3) U iznimnim slučajevima, kada pojedine okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja obveza, može 
se odobriti plaćanje naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište u obrocima, isključivo na zah-
tjev stranke. Iznos obroka ne može biti manji od 1.000,00 kuna, a broj odobrenih obroka veći od 
šest obroka.“  

 
Članak 5.  

Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim no-
vinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 024-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-6 
Buzet, 27.7.2022. 
 
    GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
          PREDSJEDNIK 
          Davor Prodan, v.r. 
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70. 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 1/2021. i 
10/2021.), temeljem prethodno izdanog mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije 
prema članku 86. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju, KLASA: 351-03/22-01/96, UR.BROJ: 
2163-08-02/4-22-02 od 27. srpnja 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 
27. srpnja 2022. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta 
(„Službene novine Grada Buzeta“ 2/2005, 2/2013, 1/2018 i 5/2022) - u daljnjem tekstu: Izmjena i do-
puna Plana. 

Nositelj izrade Plana je Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom. 

 

PRAVNA OSNOVA 

 

Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je u člancima 86. do 113. Zako-
na o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19), (u daljnjem tekst: Zakon). 

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standar-
du elaborata prostornih planova (NN br. 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) te ostalim važećim 
propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima. 

 

RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 3. 

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se teme-
lji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Grada Buzeta, te reagiranju na prostorne pojave i pro-
cese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima utvrđenim u Prostornom planu uređenja Grada Buzeta, 
kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama 
prostornih planova šireg područja i zakonske regulative. 

Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana su: 

• usklađenje sa Zakonom i propisima donesenim nakon donošenja II. i III. izmjena i dopuna Pro-
stornog plana uređenja Grada Buzeta,  
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• usklađenje sa Prostornim planom Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 
2/02, 1/05, 4/05 i 14/05-pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11-pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 
14/16-pročišćeni tekst) 

• detaljna analiza uređenosti i izgrađenosti građevinskih područja, 

• provjera, preispitivanje i sustavne izmjene u cijelosti svih, važećim Prostornim planom uređenja 
Grada Buzeta utvrđenih, planskih rješenja (kako u grafičkom dijelu tako i u odredbama za pro-
vedbu plana) temeljem prijedloga Grada Buzeta, po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, te dru-
gim zahtjevima prema dostavljenim podacima javnopravnih tijela, a u dijelu: 
- utvrđenih granica građevinskih područja (brisanje neperspektivnih građevinskih područja i 

onih neprikladnih za gradnju, izmjene obuhvata građevinskih područja, planiranje novih gra-
đevinskih područja, planska realokacija i dr.),  

-  promjene namjene građevinskih područja,  
-  provjere obuhvata neuređenih neizgrađenih dijelova građevinskih područja i obveze izrade 

planova niže razine,  
-  utvrđenih kapaciteta i dr. parametara građevinskih područja (broj postelja i sl.), te 
-  utvrđenih uvjeta gradnje i smjernica za izradu planova niže razine, te ostalih Odredbi za 

provedbu, i dr.i 

• za neuređene i neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja Brnobići, Confi, Marčenegla 
i Požane, na temelju članka 76. stavka (3) Zakona o prostornom uređenju, propisati uvjete 
provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, ukoliko 
se neuređeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja zadržavaju kao građevinsko po-
dručje. 
Ovim planiranim izmjenama i dopunama plana ne izlazi se iz okvira utvrđenih važećim Pros-

tornim planom Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05-
pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11-pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 14/16-pročišćeni tekst) niti se plani-
raju zahvati u prostoru koji nisu obuhvaćeni Strateškom procjenom utjecaja na okoliš važećeg Pros-
tornog plana Istarske županije. 

 

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 4. 

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je važećim Prostornim planom uređenja 
Grada Buzeta. 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 

Članak 5. 

Posljednje sustavne izmjene plana provedene su u razdoblju od 2014. do 2018. godine, te je ti-
jekom 2021. i 2022. godine donesena III. izmjena i dopuna plana (ciljana izmjena) kojom se plan nije u 
cijelosti uskladio s odredbama izmijenjenih posebnih propisa. 

Budući su u međuvremenu na snagu stupili i drugi posebni propisi vezani uz prostorno uređe-
nje, te da je od strane potencijalnih investitora iskazan interes za planiranje novih zahvata u prostoru, 
te da je izrađen Program rada za mandatno razdoblje čija primjena neposredno utječe na svekoliki ra-
zvoj grada, ocjenjuje se da kroz važeći Plan, tj. kroz neke njegove segmente nije moguće optimalno 
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korištenje postojećih potencijala prostora niti praćenje izmijenjenih investicijskih trendova, te da ga je 
potrebno revidirati. 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

Članak 6. 

Temeljna zadaća Izmjena i dopuna Plana je dugoročno planiranje prostora u smislu organiza-
cije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih do-
bara i povijesnih vrijednosti. 

 
POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 7. 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, ne-
go će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osigura-
vaju javnopravna tijela te raspoloživa dokumentacija Grada Buzeta. 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA 

 

Članak 8. 

Stručna rješenja koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga o-
siguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. 
Zakona o prostornom uređenju.  

Stručna rješenja izrađuje i koordinira stručni izrađivač Plana u suradnji s Nositeljem izrade 
Plana. 

 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNI 
GEODETSKIH PODLOGA 

 

Članak 9. 

Izmjene i dopune prostornog plana izradit će se na postojećim podlogama na kojima je izrađen 
važeći Prostorni plan uređenja Grada Buzeta (topografska podloga u mjerilu 1:25.000 i katastarska 
podloga u mjerili 1:5.000). 

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja za 
neizgrađene i neuređene dijelove građevinskih područja naselja Brnobići, Confi, Marčenegla i Požane 
izraditi će se na topografsko – katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000. 

 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZ-
RADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA 
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Članak 10. 

Tijela i osobe određene posebnim propisima: 

1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Puli, Grada Graza 2, 52100 Pula; 

2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; 

3. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; 

4. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Zavod za zaštitu okoliša i pri-
rode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb; 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstvo, lovstva i drvne industrije, Planinska 
2a, 10000 Zagreb 

7. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, 
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; 

8. MINISTARSTVO OBRANE, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb;  

9. MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10000 Zagreb; 

10. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb; 

11. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Trg Republike 1, 
52100 Pula; 

12. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Ravnateljstvo civilne 
zaštite, M.B. Rašana 7, 52000 Pazin; 

13. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb; 

14. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Miramarska 
cesta 22, 10000 Zagreb; 

15. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE, Riva 8, 
52100 Pula; 

16. ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Flanatička 
29, 52100 Pula; 

17. JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA, Riva 8, 52100 Pula; 

18. HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet; 

19. HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb; 

20. HRVATSKE CESTE d.o.o. – Poslovna jedinica Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula; 

21. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin; 

22. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb; 

23. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb; 

24. HRVATSKI TELEKOM d.d., Harambašićeva 39, 10000 Zagreb 

25. A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb; 

26. TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb; 

27. OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Bani 75A, 10010 Zagreb 

28. HP-HRVATSKA POŠTA d.d., SP Pazin, M.B. Rašana 7A, 52000 Pazin; 

29. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva 3, Matulji; 

30. HEP D.P. "ELEKTROISTRA" PULA, Pogon Buzet, Sv. Ivan 4/1, 52420 Buzet; 
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31. HRVATSKE VODE, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka; 

32. ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet; 

33. PARK d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet 

34. PARK ODVODNJA d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet 

35. IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, 52 420 Buzet 

36. PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb 

37. MJESNI ODBOR BUZET 

38. MJESNI ODBOR STARI GRAD 

39. MJESNI ODBOR SVI SVETI 

40. MJESNI ODBOR SV. IVAN 

41. MJESNI ODBOR SV. MARTIN 

42. MJESNI ODBOR ROČ 

43. MJESNI ODBOR KRUŠVARI 

44. MJESNI DBOR SOVINJAK 

45. MJESNI ODBOR VRH 

46. MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN i 

47. MJESNI ODBOR ŠTRPED. 

Ako se u tijeku izrade plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.  

Nositelj će o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta obavijestiti jav-
nost, te susjedne gradove i općine, sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju.  

 

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDI-
NIH FAZA, ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 
PLANA 

 

Članak 11. 

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana utvrđuju se sljedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u 
roku od 30 dana, 

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 120 dana po isteku roka za dostavu zah-
tjeva, 

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana, 

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju definiranom Zakonom, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku definiranom Zakonom, 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvje-
šća o javnoj raspravi, uz odgovarajuće produljenje ako se javna rasprava ponavlja, te 

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje 
mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 12. 

Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana financirat će se iz Proračuna Grada Buzeta za 2022. 
godinu, pozicije R370 Izrada tehničke dokumentacije. 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Buze-
ta. 

 

KLASA: 024-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-7 
Buzet, 27. srpnja 2022. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

          PREDSJEDNIK    
          Davor Prodan, v.r. 
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71. 
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 

69/22), članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), te član-

ka 11. stavka 1. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet 

(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 

27. srpnja 2022. godine donijelo  

 

ODLUKU 

o imenovanju zamjenice službenice za informiranje 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se službena osoba koja je u gradskoj upravi Grada Buzeta mjerodavna za 

rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za vrijeme odsutnosti službenice za informira-

nje (u daljnjem tekstu: zamjenica službenice za informiranje).  

Članak 2. 

Zamjenicom službenice za informiranje određuje se Mikela Zimerman, viša stručna suradnica za 

pravne poslove u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada 

Buzeta.  

Članak 3. 

Zamjenica službenice za informiranje u odsutnosti službenice za informiranje dužna je poduzeti sve 

potrebne radnje i mjere u cilju učinkovite provedbe odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama 

i Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet, a za što nepo-

sredno odgovara Gradskom vijeću i Gradonačelniku.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 

 

KLASA: 024-03/22-01/12 

URBROJ: 2163-3-01-01-22-8 

Buzet, 27.7.2022.  

 

 

   GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

         PREDSJEDNIK 

         Davor Prodan, v.r. 
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GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 

 

15. 
Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19), članka  33. Statuta 
Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21), na prijedlog predsjedništva 
Područne vatrogasne zajednice Buzet te uz suglasnost zapovjednika Vatrogasne  zajednice Istarske 
županije (URBROJ:173/2022, Pula,1. lipnja 2022.), gradonačelnik Grada Buzeta dana 24. lipnja 2022. 
godine donio je  
 

ODLUKU 

o imenovanju vatrogasnog zapovjednika  
Područne vatrogasne zajednice Buzet  

 
 

I.  
 

Denis Prodan, Peničići 3, Buzet, imenuje se vatrogasnim zapovjednikom Područne vatrogasne 
zajednice Buzet. 
 

II. 
 
 Zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Buzet iz točke I. ove Odluke imenuje se na 
vrijeme od pet (5) godina.  

 
III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“.  
 
 
 
 
KLASA: 810-01/22-01/2 

URBROJ: 2163-3-03-01-22-2 

Buzet, 24. lipnja 2022. 
 
         GRADONAČELNIK 

                       Damir Kajin, v.r. 
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16. 
Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvat-
ske („Narodne novine“ br. 123/17, dalje u tekstu: Zakon) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta 2/21 i 10/21), gradonačelnik Grada Buzeta donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje 

i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Buzet 

 

 Članak 1. 

Za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Buzet i-
menuje se Nikola Nemarnik, mag. oec, zaposlen na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za gos-
podarstvo u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, e-mail: nikola.nemarnik@buzet.hr. 

Za zamjenika lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad 
Buzet imenuje se Reana Glavić Jačić, mag. oec, zaposlena na radnom mjestu više stručne suradnice 
za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom, e-mail: rea-
na.glavic@buzet.hr. 

Članak 2. 

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove: 

1. Koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Grad Buzet iz članaka 25. i 

26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 123/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) za koje ih ovlasti gradonačelnik Grada Buzeta, 

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Grad Buzet iz točke 1. ovoga 

stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće 

izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu, 

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te izvješćuje izvršno 

tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj pro-

vedbi, 

4. koordinira poslove na razini Grada Buzeta vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata, 

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Grada Buzet u registar projekata iz članka 46. Za-

kona, 

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima 

na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i  

7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu. 

 

 

 

mailto:nikola.nemarnik@buzet.hr
mailto:reana.glavic@buzet.hr
mailto:reana.glavic@buzet.hr


28. srpnja 2022.                               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 6 

 

368 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Grada Buzeta''. 

 
         GRADONAČELNIK 
                       Damir Kajin, v.r. 
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17. 
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članaka 33. i 94. Statu-
ta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21) i  članka 17. Pravilnika o unutar-
njem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19. ) u 
skladu s Proračunom Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/21. i 5/22.), Gradonač-
elnik Grada Buzeta dana 30. lipnja 2022. godine utvrđuje 

 
Izmjene i dopune PLANA PRIJMA 

u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2022. godinu 
 

I. 
U Planu prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2022. godinu („Službene novine 

Grada Buzeta“, broj 11/21.) od 31. prosinca 2021. godine, mijenja se i nadopunjuje tabelarni prikaz u 
članku II., te sada glasi:  

Naziv upravnog 
tijela 

Stvarno stanje 
popunjenosti 

na neodređeno 
vrijeme (na dan 

31. prosinca 
2021.) 

Stvarno stanje 
popunjenosti 

na neodređeno 
vrijeme (na dan 
30. lipnja 2022.) 

Stvarno stanje 
popunjenosti 
na određeno 

vrijeme (na dan 
31. prosinca 

2021.) 

Stvarno stanje 
popunjenosti 
na određeno 

vrijeme (na dan 
30. lipnja 2022.) 

Planiran broj 
zapošljavanja 
službenika i 

namještenika 
na neodređeno 

vrijeme 

Planiran broj 
zapošljavanja 
službenika i 

namještenika 
na određeno 

vrijeme 

Upravni odjel za 
gospodarenje 

prostorom 
5 6 

 
/ 
 

/ 1 1 

Upravni odjel za 
financije i gos-

podarstvo 
4 5 1 / 2 1 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene djela-
tnosti i razvojne 

projekte 

8 8 

 
 
 

1 1 3 1 

 
II. 

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novi-
nama Grada Buzeta“.  

                                                                                   
KLASA: 023-05/21-01/2 
URBROJ: 2163-3-03-01-22-2 
Buzet, 30.6.2022. 

        GRADONAČELNIK  
                                                                                        Damir Kajin, v.r. 
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18. 
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 33. stavak 3. 
Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21) i članka 10. Odluke o 
ustrojstvu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/16.), Gradonačelnik Grada Buzeta 
je dana 7. srpnja 2022. godine donio 
 

PRAVILNIK 
o 2. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine“, broj 12/17. i 7/19.), 
u članku 8. 9. i 10., radno mjesto pod rednim brojem 2. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST, briše se. 
 

Članak 2. 
U članku 8. kod radnog mjesta pod rednim brojem 12. STUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE, u 
opisu poslova radnog mjesta na početku dodaje se nova alineja koja glasi: 
 
„- vodi i nadzire rad pisarnice u skladu s propisima o uredskom poslovanju“. 
 

Članak 3. 
U članku 8. naziv radnog mjesta pod rednim brojem 15. VIŠI REFERENT ZA PISARNICU I ARHIV, 
mijenja se i sada glasi: 
 
„15. VIŠI REFERENT ZA PISARNICU I PISMOHRANU“. 
 

Članak 4. 
U članku 8. kod radnog mjesta pod rednim brojem 15. VIŠI REFERENT ZA PISARNICU I ARHIV, u 
opisu poslova radnog mjesta prva alineja mijenja se i glasi: 
 
„- obavlja rad pisarnice u skladu s propisima o uredskom poslovanju“. 
 

Članak 5. 
U članku 9. kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, u 
opisu poslova radnog mjesta na početku dodaju se nove četiri alineje, a sadašnja alineja prva postaje 
peta. Nove četiri alineje na početku glase: 
 
„- obavlja složenije poslove kontrole podataka obveznika plaćanja komunalne naknade i ostalih 
obveznika plaćanja, kao i evidencije dužnika, 
- obavlja složenije upravne i administrativne poslove vođenja upravnog postupka do izdavanja rješenja 
i drugih oblika akata zaduživanja iz nadležnosti odjela, 
- vodi i obavlja administrativne poslove izrade računa i platnih naloga za sve obveznike zaduženja 
komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, sufinanciranje građana, najma 
stanova, zakupa poslovnih prostora i javih površina, te drugih oblika zaduživanja iz nadležnosti odjela, 
- prati i poduzima mjere prisilne naplate gradskih prihoda uključivo priprema akata za pokretanje 
ovršnih postupaka pred nadležnim tijelima“. 

 
Članak 6. 

U članku 9. kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, u 
podnaslovu stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto, mijenja se prva alineja koja glasi:  
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„- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, tehničke ili ekonomske struke“.  
 
Ostali stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radnom mjestu ostaju neizmijenjeni.  

 
Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
 
 
KLASA: 023-05/17-01/3 
URBROJ: 2163-3-03-01-22-3 
Buzet, 7.7.2022. 
 

GRADONAČELNIK  
Damir Kajin, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


