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PREDMET: Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta 
 

- donošenje, traži se 
            
 

Poštovani,  
 
Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Buzeta („Službene novine 

Grada Buzeta“, broj 2/21.), dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na 
razmatranje i donošenje prijedlog Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada 
Buzeta. 

 
Za obrazloženje predmetnog akta zadužuje se Nenad Šćulac, predsjednik 

Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta.  
 

 
 

             PREDSJEDNIK 

               Nenad Šćulac, v.r. 
 
 

 
 
 
Prilog: 
Nacrt Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta 



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 radno-
savjetodavno 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 
upravno tijelo Grada određeno rješenjem o imenovanju. 
 

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“.  
 
 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2106/01-01/01-21- 
Buzet, _____________________ 2021. 
 
 

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. 



GRAD BUZET 
Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv dokumenta Nacrt Odluke 

o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada  
 

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) 21. listopada do 21. studenog 2021. 

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

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 prijedlozi : 
 
Gradonačelnik Grada Buzeta, Damir Kajin: 
 
Primjedbe: 
Odluku kojom se predlaže povećanje broja  radnih tijela Gradskog 
vijeća smatramo kontradiktornom izmjenama koje se predlažu u 
Statutu i Odluci o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela. Naime, 
gradsko vijeće navedenom Odlukom dobiva nove dodatne specifične 
sektorske odbore kako bi osobe sa specifičnim pojedinačnim stručnim 
znanjima mogle raspravljati o pojedinim temama/problemima za 
potrebe gradskog vijeća. 

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


Istodobno se samoj gradskoj upravi čije bi stručne službe trebale 
pokrivati različita specifična područja i znanja, umjesto dodatnih 
specifičnih stručnjaka,  
ustrojstvom nameće jedinstveni upravni odjel koji bi „menadžerskom 
virtuoznošću“ poput Supermana trebao koordinirati takvu 
raznovrsnost.  
 
Primjena ove odluke i povećanje broja odbora zahtijevat će 
osiguravanje dodatnih sredstava u proračunu za rad odbora u 
minimalnom iznosu od 30.000,00 kn godišnje (izračun je napravljen 
prema procijenjenom povećanom broju odbora za 4 sektorska radna 
tijela i procijeni sazivanja 3 sjednice po novom odboru a koji ima po 5 
članova). Veći broj odbora zahtijevat će dodatne administrativne 
poslove oko njihovog praćenja (od slanja poziva, preko pisanja 
zapisnika do provođenja zaključaka ovih odbora), a koje će ponovo 
obavljati isti broj službenika (zasigurno ne pročelnik koji bi samo 
trebao koordinirati rad službenika) te što će u konačnici rezultirati 
neefikasnom i usporenom gradskom upravom. 
 
Ne prihvaćaju se odredbe Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća 
Grada Buzeta.   
 
 
Politička stranka IDS: 
 
Primjedbe i prijedlozi: 
 
Predloženom odlukom ukida se Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Grada Buzeta.  
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17) Člankom 28., 
Stavak 3. propisuje mogućnost osnivanja gradskih povjerenstva za 
ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje 
ravnopravnosti spolova.  
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta osnovano je 
22. travnja 2010. godine. Od tada aktivno radi i iznjedrilo je 



mnogobrojne hvalevrijedne inicijative koje su poboljšale kvalitetu 
života svih građana na području Grada Buzeta. Neke od 
najznačajnijih inicijativa i programa buzetskog Povjerenstva su: 
osnivanje Kluba liječenih alkoholičara Buzet, uvođenje sufinanciranja 
preventivnih dijagnostičkih pregleda za žene i muškarce na pojedine 
zloćudne bolesti, uspostavljanje Savjetovališta za djecu, mlade i 
obitelj Grada Buzeta, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u 
obitelji, Obiteljska olimpijada kao i cijeli niz edukacija i drugih 
aktivnosti kojima su se postizali ciljevi nacionalne i europske politike 
za promicanje ravnopravnosti spolova. Ujedno, pojedini članovi 
buzetskog Povjerenstva bili su i članovi županijskog Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova.  
S obzirom da  aktualna Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća 
Grada Buzeta (SNGB, 6/13, 5/17) u Članku 3., Stavak 3. propisuje 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta kao radno 
tijelo Grada Buzeta, zahtijevamo da se ono zadrži i u predloženoj 
Odluci ili predloži Gradonačelniku Grada Buzeta, da bez odgode, 
osnuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao zasebno radno 
tijelo Grada Buzeta. 
U članku 3. stavku 3. 
dodaje se točka 3. „Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada 
Buzeta“. 

Analize dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga: 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 3. Gradonačelnik Damir Kajin 
Smatra da nema potrebe da se imenuju novi 
sektorski odbori i da će stvoriti dodatni trošak 
(očitovanje u prilogu) 
 
 
 
 
 
 

Ne prihvaća se - Gradsko vijeće je 
statutom ovlašteno osnivati stalna ili 
povremena radna tijela radi: 
1. razmatranja i davanja mišljenja o 
prijedlozima općih i drugih akata o 
pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, 
2. koordinacije u rješavanju pojedinih 
pitanja, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

3. pokretanja inicijativa i predlaganja 
donošenja općih i drugih akata Gradskog 
vijeća, 
4. pripreme i podnošenja odgovarajućih 
prijedloga za praćenje i provođenje 
utvrđene politike i praćenje izvršavanja 
odluka i općih akata Gradskog vijeća, 
izvršavanja određenih zadaća od interesa 
za Gradsko vijeće. 
Argumentiranje izmjena u strukturi rada 
Gradskog vijeća i radnih tijela određenim 
nejasnim i ničim potkrijepljenim troškom, a 
posebno optuživanje Gradskog vijeća da 
svojim postojanjem čini gradsku upravu 
neefikasnom i usporenom pokazuje da 
gradonačelnik nije svjestan što je njegov 
posao i odgovornost. 
 
Ne prihvaća se - Citirani zakon o 
ravnopravnosti spolova u članku 28. 
stavak 3. navodi da jedinice lokalne 
samouprave mogu osnivati gradska i 
općinska povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za 
promicanje ravnopravnosti spolova. 
 
S ciljem da se ekonomizira rad radnih tijela 
gradskog vijeća, kao i da se razvija 
koncept 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 predlaže se formiranje 
Odbora za ljudska prava, predstavke i 
pritužbe građana, kojem će zadatak biti 
zaštita i promicanje ravnopravnosti 
spolova kao temeljne vrednote ustavnog 
poretka Republike Hrvatske, te definiranje 
i uređenje načina zaštite od diskriminacije 
na temelju spola i stvaranje jednakih 
mogućnosti za žene i muškarce. 
Cilj predmetne odredbe je da se u okviru 
jednog radnog tijela nastavi provoditi 
aktivnosti promicanja spolne i rodne 
jednakosti u okviru šireg koncepta 
suzbijanja diskriminacije. 
Predmetno se potvrđuje i samim 
obrazloženjem podnositelja primjedbe 
u kojem se navode inicijative koje su se 
bavile osobama liječenima od 
alkoholizma, osobama izloženima 
obiteljskom nasilju, obiteljskom 
olimpijadom i slično, što je sve mnogo šire 
od pitanja spolne ravnopravnosti. 

 

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove 

Buzet, 15. prosinca 2021.  



Nenad Šćulac 
Klub Nezavisni - SDP 
 
 

OČITOVANJE 
 

3. Odluka o radnim tijelima 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 3. Gradonačelnik Damir Kajin 
Smatra da nema potrebe da se imenuju novi 
sektorski odbori i da će stvoriti dodatni trošak 
(očitovanje u prilogu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne prihvaća se - Gradsko vijeće je 
statutom ovlašteno osnivati stalna ili 
povremena radna tijela radi: 
1. razmatranja i davanja mišljenja o 
prijedlozima općih i drugih akata o 
pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, 
2. koordinacije u rješavanju pojedinih 
pitanja, 
3. pokretanja inicijativa i predlaganja 
donošenja općih i drugih akata Gradskog 
vijeća, 
4. pripreme i podnošenja odgovarajućih 
prijedloga za praćenje i provođenje 
utvrđene politike i praćenje izvršavanja 
odluka i općih akata Gradskog vijeća, 
izvršavanja određenih zadaća od interesa 
za Gradsko vijeće. 
Argumentiranje izmjena u strukturi rada 
Gradskog vijeća i radnih tijela određenim 
nejasnim i ničim potkrijepljenim troškom, a 
posebno optuživanje Gradskog vijeća da 
svojim postojanjem čini gradsku upravu 
neefikasnom i usporenom pokazuje da 



 
 
 
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) 

gradonačelnik nije svjestan što je njegov 
posao i odgovornost. 
 
Ne prihvaća se - Citirani zakon o 
ravnopravnosti spolova u članku 28. 
stavak 3. navodi da jedinice lokalne 
samouprave mogu osnivati gradska i 
općinska povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za 
promicanje ravnopravnosti spolova. 
 
S ciljem da se ekonomizira rad radnih tijela 
gradskog vijeća, kao i da se razvija 
koncept 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 predlaže se formiranje 
Odbora za ljudska prava, predstavke i 
pritužbe građana, kojem će zadatak biti 
zaštita i promicanje ravnopravnosti 
spolova kao temeljne vrednote ustavnog 
poretka Republike Hrvatske, te definiranje 
i uređenje načina zaštite od diskriminacije 
na temelju spola i stvaranje jednakih 
mogućnosti za žene i muškarce. 



Cilj predmetne odredbe je da se u okviru 
jednog radnog tijela nastavi provoditi 
aktivnosti promicanja spolne i rodne 
jednakosti u okviru šireg koncepta 
suzbijanja diskriminacije. 
Predmetno se potvrđuje i samim 
obrazloženjem podnositelja primjedbe 
u kojem se navode inicijative koje su se 
bavile osobama liječenima od 
alkoholizma, osobama izloženima 
obiteljskom nasilju, obiteljskom 
olimpijadom i slično, što je sve mnogo šire 
od pitanja spolne ravnopravnosti. 

 



OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću  

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Odluka o radnim tijelima 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: 

 
Odluku kojom se predlaže povećanje broja  radnih 
tijela Gradskog vijeća smatramo kontradiktornom 
izmjenama koje se predlažu u Statutu i Odluci o 
ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela. Naime, 
gradsko vijeće navedenom Odlukom dobiva nove 
dodatne specifične sektorske odbore kako bi osobe sa 
specifičnim pojedinačnim stručnim znanjima mogle 
raspravljati o pojedinim temama/problemima za 
potrebe gradskog vijeća. 
Istodobno se samoj gradskoj upravi čije bi stručne 
službe trebale pokrivati različita specifična područja i 
znanja, umjesto dodatnih specifičnih stručnjaka, 
ustrojstvom nameće jedinstveni upravni odjel koji bi 
„menadžerskom virtuoznošću“ poput Supermana 
trebao koordinirati takvu raznovrsnost.  
 
Primjena ove odluke i povećanje broja odbora 
zahtijevat će osiguravanje dodatnih sredstava u 
proračunu za rad odbora u minimalnom iznosu od 
30.000,00 kn godišnje (izračun je napravljen prema 
procijenjenom povećanom broju odbora za 4 sektorska 
radna tijela i procijeni sazivanja 3 sjednice po novom 
odboru a koji ima po 5 članova). Veći broj odbora 
zahtijevat će dodatne administrativne poslove oko 
njihovog praćenja (od slanja poziva, preko pisanja 
zapisnika do provođenja zaključaka ovih odbora), a 
koje će ponovo obavljati isti broj službenika (zasigurno 
ne pročelnik koji bi samo trebao koordinirati rad 
službenika) te što će u konačnici rezultirati 
neefikasnom i usporenom gradskom upravom. 



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

 
 
 
 
 
Ne prihvaćaju se odredbe Odluke o radnim tijelima 
Gradskog vijeća Grada Buzeta.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 21. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr


OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću 

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Odluka o radnim tijelima 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-a 

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: 

Predloženom odlukom ukida se Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Grada Buzeta.  
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17) 
Člankom 28., Stavak 3. propisuje mogućnost 
osnivanja gradskih povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sukladno nacionalnoj politici za promicanje 
ravnopravnosti spolova.  
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada 
Buzeta osnovano je 22. travnja 2010. godine. Od 
tada aktivno radi i iznjedrilo je mnogobrojne 
hvalevrijedne inicijative koje su poboljšale kvaliteteu 
života svih građana na području Grada Buzeta. 
Neke od najznačajnijih inicijativa i programa 
buzetskog Povjerenstva su: osnivanje Kluba 
lječenih alkoholičara Buzet, uvođenje sufinanciranja 
preventivnih dijagnostičkih pregelda za žene i 
muškarce na pojedine zloćudne bolesti, 
uspostavljanje Savjetovališta za djecu, mlade i 
obitelj Grada Buzeta, psihosocijalni tretman 
počinitelja nasilja u obitelji, Obiteljska olimpijada kao 
i cijeli niz edukacija i drugih aktivnosti kojima su se 
postizali ciljevi nacionalne i europske politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova. Ujedno, 
pojedini članovi buzetskog Povjerenstva bili su i 
članovi županijskog Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova.  
S obzirom da  aktualna Odluka o radnim tijelima 
Gradskog vijeća Grada Buzeta (SNGB, 6/13, 5/17) 
u Članku 3., Stavak 3. propisuje Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Grada Buzeta kao radno 
tijelo Grada Buzeta, zahtjevamo da se ono zadrži i u 
predloženoj Odluci ili predloži Gradonačelniku 
Grada Buzeta, da bez odgode, osnuje Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova kao zasebno radno tijelo 
Grada Buzeta. 



 
 
 
 
 
 

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

 
U članaku 3. stavku 3. 
Dodaje se točka 3. „Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Grada Buzeta“. 
 

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 21. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr

