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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

72. 
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 31. kolovoza 2022. godine doni-
jelo 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Zapisnika 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 27. srpnja 2022. godine  

 

1.  

Prihvaća se Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane dana 27. srpnja 
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: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-2 
Buzet, 31.8.2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

          PREDSJEDNIK 
                               Davor Prodan, v.r. 
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73. 
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 31. kolovoza 2022. godine donijelo 
 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća 
Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2021. godinu 

 
 

1. 
 
Prihvaćaju se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2021. godi-
nu. 
 
Izvješća iz stavka 1. ove točke prilog su ovom Zaključku. 
 
 

2. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“. 
  
KLASA: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-3 
Buzet, 31.8.2022. 

 
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

 
         PREDSJEDNIK 
                              Davor Prodan, v.r. 
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74. 
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 dana 31. kolovoza 2022. godine donijelo 

 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  

Programa rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2023. godinu 
 
 

1. 
 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Buzeta za 2023. godinu. 
Program iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 

 
 

2. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Buzeta“.  
 
 
KLASA: 024-03/22-01/14 

URBROJ: 2163-3-01-01-22-4 
Buzet, 31.8.2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
          PREDSJEDNIK 

                     Davor Prodan, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 



1. rujna 2022.                               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 7 

 

375 

 

75. 
Na temelju članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine, broj 144/20. – pročišćeni tekst) i čl.19 Statuta Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta“ broj 2/21 i 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj dana 31. 
kolovoza 2022. godine donijelo je  

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA  

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom mijenja se i nadopunjuje Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata (Službene no-
vine Grada Buzeta br.5/19), dalje u tekstu: Pravilnik. 
 

Članak 2. 
 

U članku 9. Pravilnika  iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
„(3) Učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih ili stručnih studija koji su ostvarili pravo na nagradnu 
stipendiju temeljem stavka 1. i 2. ovog članka, ostvaruju pravo na dodjelu pohvalnica Grada Buzeta“. 

 
Članak 3. 

 
U članku 15. mijenja se stavak 5. i sada glasi: 
 
(5) Poslije rješavanja prigovora nadležno upravno tijelo utvrđuje konačnu bodovnu listu o dodjeli sti-
pendija (posebno za učenike, posebno za studente), a svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o 
stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora. 

 
Članak 4. 

 
U članku 18., pod točkom a) podnaslova - Opći uspjeh, u stavku 9. iza riječi „bodova“ broj „5“ zamje-
njuje se brojem „10“. 

 
Članak 5. 

 
U članku 18., pod točkom a) podnaslova – Opći uspjeh,  iza stavka 13. dodaju se novi stavci 14. i 15. 
koji glase: 
 
„(14) Učenicima koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja redovito završili dva programa (redovan 
osnovnoškolski program i dodatno umjetnički ili drugi osnovnoškolski program), prilikom ostvarivanja 
prava na stipendiju za upis u prvi razred srednje škole dodaju se 3 boda.  
(15) Učenicima srednjih škola koji tijekom srednjoškolskog obrazovanja nastavljaju osnovnoškolsko 
obrazovanje u umjetničkom ili drugom osnovnoškolskom programu, dodaju se 2 boda, a ukoliko su u 
prethodnoj školskoj godini završili osnovnoškolski program dodaju se 3 boda.“ 
 

Članak 6. 
 

U članku 18.,  točka b) podnaslova - upisana godina školovanja/studija, mijenja se i glasi: 
 
„Prema kriteriju upisana godina školovanja/studija dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
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Upisana godina školovanja/ studi-
ja 

Bodovi 

druga  10 

treća  15 

četvrta 20 

peta 25 

šesta 30 

 
Članak 7. 

 
U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-stručnim  
skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 3. mijenja se i dopunjuje 
tablica i sada glasi:  
 

Rezultat ostvaren u paru, grupi 
ili ekipi 

Pojedinačno ostvaren rezultat 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto Bodova osvojeno mjesto bodova 

1. 5 1. 8 

2. 3 2. 6 

3. 1 3. 4 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto Bodova osvojeno mjesto bodova 

1. 10 1. 13 

2. 7 2. 10 

3. 5 3. 8 

sudjelovanje 3 sudjelovanje 6 

 
Članak 8. 

 
U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-stručnim  
skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 10. mijenja se i dopunjuje 
tablica i sada glasi:  
 
 
 

 
Osvojene nagrade 

Bodovi 

Pojedinač-
no 

Član pa-
ra/grupe/ekipe 

pohvalnica Grada Buzeta 3 1 

nagrada Grada Buzeta ili Istarske županije 10 5 

nagrada srednje škole za učenika generacije  10 - 

nagrada visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta i 
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke ško-

le) 

20 10 
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Članak 9. 

 
U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-stručnim  
skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 11 na kraju se dodaje 
tekst koji glasi:  
 
„Ukoliko je nagradu osvojio par/grupa/ekipa, pojedinac kao dokaz članstva u paru/grupi/ekipi prilaže 
potvrdu nadležnog tijela dobitnika nagrade.“ 
. 

Članak 10. 
 

U članku 18. točki d) podnaslova – Volonterski i društveni angažman u stavak 1. mijenja se i sada gla-
si:  
 
(1)Prema kriteriju volonterskog angažmana učenici i studenti koji su uz redovito pohađanje nasta-
ve/studija tijekom prethodne školske/akademske godine volontirali: za potrebe događanja u organiza-
ciji Grada Buzeta, u ustanovama kojima je osnivač Grad, organizacijama civilnog društva koje djeluju 
na području Grada, u ustanovama ili organizacijama koje ne djeluju na području Grada, a koje su pre-
poznate kao organizacije koje rade za opće dobro (npr. Hrvatski crveni križ, domovi za starije i ne-
moćne i slično), dodjeljuje se sljedeći broj bodova:  
 

Broj sati volonterskog rada Broj bodova 

5-15 1 

16-30 2 

31-45 3 

46 - 60 4 

61 i više 5 

 
Članak 11. 

 
U članku 18. točki e) podnaslova  -   Posebne okolnosti u stavku prvom dodaje se nova okolnost kao 
alineja 8. koja glasi: 
 

Okolnost Broj bodova 

- podnositelj prijave školuje se za zanimanje koje je u  
školskoj/akademskoj godinu Natječajem određeno kao 
deficitarno 

5 

 
Članak 12. 

 
Članak 22. Pravilnika mijenja se i glasi: 
 
„Temeljem utvrđene konačne bodovne liste o dodjeli stipendija iz čl. 15. Ovog Pravilnika,  Ugovor sa 
Stipendistom u ime Grada potpisuje gradonačelnik.“ 
 



1. rujna 2022.                               SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA                           Broj 7 

 

378 

 

Članak 13. 
 

U članku 23. Pravilnika mijenja se stavak 2. te dodaje novi stavak 3. koji glase: 
 
(2) Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze Stipendist je dužan najkasnije u roku od 4 mjeseca 
dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu školsku/akademsku godinu ili potvrdu (svje-
dodžbu/uvjerenje/diplomu) o završenom školovanju, nadležnom Odjelu. 
(3) Dostavljanje potvrde o redovnom upisu u narednu školsku/akademsku godinu iz stavka 2. ovog 
članka uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije za novu školsku/akademsku godinu smatra se ure-
dno ispunjenom ugovornom obvezom. 

 
Članak 14. 

 
U članku 27. stavku 4. iza riječi „godinu“, dodaje se: „školovanja/“. 
 

Članak 15. 
 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene. 
 

Članak 16. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Buzeta.  
 

 
KLASA: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-5 
Buzet, 31.8.2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
        PREDSJEDNIK 

              Davor Prodan, v.r. 
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76. 
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), te 
članka 19. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, 
broj 3/11. i 5/22.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2022. godi-
ne donijelo 

ODLUKU  
o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta u 2022. godini 

 
Članak 1. 

Za naročite zasluge i izuzetne rezultate te doprinos u razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Bu-
zeta kao i za veliki entuzijazam u radu, Gradsko vijeće Grada Buzeta u 2022. godini dodjeljuje slije-
deća javna priznanja: 

 
NAGRADA GRADA BUZETA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 
Vladimir Pernić 

 
ZLATNI GRB GRADA BUZETA 

 
Neda Zugan 

Udruženje obrtnika Buzet 
 

GODIŠNJA NAGRADA GRADA BUZETA 
 

Mirijan Ritoša 
Nadija Prodan 

Istarski domovi zdravlja – Ispostava Buzet 
 

POHVALNICA GRADA BUZETA 
 

Leticija Prodan 
Ekipa 5. i 6. razreda (šk.god. 2021./2022.) ŠSD „Pinquente“ i trener Darko Černeha 

Job Peteh Ivaniš 
Lukas Višić 

Teo Stoković 
Alisa Fabris  

Iva Katarinčić 
 

Članak 2.  
Priznanja iz članka 1. ove Odluke uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Buzeta koja će se održati 9. rujna 2022. godine povodom Dana Grada Buzeta „Subotine“. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-6 
Buzet, 31.8.2022. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
         PREDSJEDNIK 
                                                                                                  Davor Prodan, v.r. 
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77. 
Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17. i 107/20), članka 44. Za-
kona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20), te članka 19. Statu-
ta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), Gradsko vijeće Grada Buzeta 
je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. godine donijelo 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju stručnog povjerenstva radi dodjele koncesije za obavljanje dimnjačar-

skih poslova 
 
 

Članak 1. 
Radi provedbe postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, a s obzirom da je Mi-
nistarstvo financija očitovanjem, KLASA: 951-01/22-02/1, URBROJ: 513-06-02-22-209 od 28. srpnja 
2022. godine, izvijestilo da ne namjerava imenovati svojeg predstavnika u ovo stručno povjerenstvo, 
imenuje se stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: 

1. Denis Jerman, predsjednik povjerenstva, 
2. Zvjezdana Majcan, član povjerenstva, 
3. Denis Prodan, član povjerenstva, 
4. Korado Rehak, član povjerenstva, 
5. Vedran Majcan, član povjerenstva, 
6. Anica Milković Grbac, član povjerenstva, 
7. Sebastjan Grabar, član povjerenstva. 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo iz članka 1. ovog rješenja ima sljedeće zadatke: 
1. Pružanje pomoći davatelju koncesije (Gradu Buzetu) pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija 

opravdanosti davanja koncesije za obavljanja dimnjačarske službe, pri pripremi i izradi uvjeta i 
dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kri-
terija za odabir ponude, 

2. pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
3. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili pri-

jedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije uz obrazloženje tih prijedloga, te 
4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.   

 
Članak 3. 

Mandat stručnog povjerenstva traje do okončanja postupka za davanje koncesije za obavljanje dim-
njačarske službe.  
 

Članak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-7 
Buzet, 31.8.2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

        PREDSJEDNIK  
                         Davor Prodan, v.r. 
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78. 
Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 
10/97., 107/07., 94/13., 98 /19. i 57/22.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 
2022. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na potpisivanje Ugovora o neposrednom sufinanci-

ranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije 
 
 

1. 
 
Gradsko vijeće Grada Buzeta Dječjem vrtiću „Grdelin“ daje prethodnu suglasnost na potpisiva-

nje Ugovora o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.  
Prijedlog predmetnog Ugovora prilog je ovom Zaključku te čini njegov sastavni dio. 
 

 
2. 

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

zeta“. 
 
 
KLASA: 024-03/22-01/14 
URBROJ: 2163-3-01-01-22-8 
Buzet, 31.8.2022. 
 

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


