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Predmet: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta 
        - dostavlja se    
 
 
 Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.) dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta prijedlog 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta na razmatranje i 
donošenje. 
 
 Za obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim 
priznanjima Grada Buzeta te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća 
zadužuje se Leana Petohleb Krota, predsjednica Odbora za javna priznanja. 
 
 
 
        PREDSJEDNICA ODBORA 
             Leana Petohleb Krota,v.r. 
 



Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 35. 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 19. Statuta Grada 

Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), Gradsko vijeće Grada 

Buzeta na sjednici održanoj dana __________ 2022. godine donosi  

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta 

 

Članak 1. 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 

3/11) od 24. ožujka 2011. godine, mijenja se članak 2. te sada glasi: 

„Javna priznanja Grada Buzeta dodjeljuje gradsko vijeće fizičkim osobama, 

neformalnim skupinama ljudi i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito za naročite uspjehe u 

unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja čovjekovog 

okoliša, sporta i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i dugih 

javnih djelatnosti, u pružanju humanitarne i druge pomoći te za poticanje aktivnosti 

koje su tome usmjerene“. 

Članak 2. 

U članku 3. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

„(3) Gradsko vijeće može posebnim odlukama dodjeljivati i druga priznanja u povodu 

događaja značajnih za Grad Buzet. 

(4) Gradonačelnik Grada Buzeta povodom kulturnih, sportskih i drugih postignuća 

značajnih za Grad Buzet, kao i u sklopu suradnje s drugim gradovima i institucijama, 

može uručiti i druga priznanja. Priznanja koja dodjeljuje gradonačelnik Grada Buzeta 

ne dodjeljuju se na svečanoj sjednici gradskog vijeća.“ 

 

Članak 3. 

Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„(2) Iznimno od općih rokova koji se određuju Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, 

pravo na pravovremenu dostavu konačnog prijedloga iz članka 16. stavak 1. ove 

Odluke i njegovih priloga koji zajednički čine materijal za predloženu točku dnevnog 

reda na sjednici Gradskog vijeća ostvaruju članovi Gradskog vijeća, gradonačelnik i 

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte kao stručna 

služba Gradskog vijeća.“  

 

 



Članak 4. 

U članku 21. briše se stavak (3). 

Članak 5. 

U članku 22. riječ „Uredu gradonačelnika“ mijenja se riječju Upravnom odjelu za opće 

poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte“. 

 

Članak 6. 

U članku 23. riječ „Uredu gradonačelnika“ mijenja se riječju Upravnom odjelu za opće 

poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte“. 

 

Članak 7. 

U članku 28. riječ „Ured gradonačelnika“ mijenja se riječju Upravni odjel za opće 

poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte“. 

 

Članak 8. 

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

Buzeta“. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Buzet,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

PREDSJEDNIK 

Davor Prodan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 
Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 22. prosinca 2021. godine 

usvojena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta 

(„Službene novine Grada Buzeta” broj 10/21) čije odredbe mijenjaju određeni sadržaj 

Odluke o javim priznanjima („Službene novine Grada Buzeta” broj 3/11) te se sukladno 

navedenom pristupilo izmjenama kako bi se određene odredbe prilagodile i uskladile 

novim izmjenama Statuta. 

 

Odredbama Odluke o izmjeni odluke o javnim priznanjima u članku 1. predlaže širi opis 

mogućih aktivnosti koje se priznaju za dodjelu javnih priznanja u članku 2. Odluke o 

javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/11) od 24. 

ožujka 2011. godine.   

 

Odredbama Odluke o izmjeni odluke o javnim priznanjima u članku 2. dodaju se novi 

dodatni stavci 3. i 4. u članku 3. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene 

novine Grada Buzeta“, broj 3/11) od 24. ožujka 2011. godine kojima se uvodi 

mogućnost Gradskog vijeća i Gradonačelnika za dodjelu posebnih priznanja, te se 

isključuje dosadašnja dodjela gradonačelnikovih priznanja na Svečanoj sjednici 

Gradskog vijeća Grada Buzeta. 

U stavku 2. članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene novine 

Grada Buzeta“, broj 3/11) od 24. ožujka 2011. godine briše se riječ zamjenik 

gradonačelnika s obzirom na zakonske novine po kojima Grad Buzet nema više 

zamjenika gradonačelnika te se ondašnji Ured gradonačelnika kao stručna služba 

Gradskog vijeća zamjenjuje Upravnim odjelom za opće poslove, društvene djelatnosti 

i razvojne projekte - ustrojenog upravnog tijela od 2016. godine . 

 

Odredbama Odluke o izmjeni odluke o javnim priznanjima u članku 3., briše se 

dosadašnja odredba u članku 21. kojom se isključuje dosadašnja mogućnost dodjele 

gradonačelnikovih  javnih priznanja u ime Grada Buzeta na Svečanoj sjednici povodom 

obilježavanja Dana Grada. 

 

U članku 5., 6. i 7. ove Odluke riječ „Uredu gradonačelnika“ (ondašnjeg nadležnog 

tijela) zamjenjuje se riječju Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i 

razvojne projekte“ kao novo ustrojenog  i nadležnog upravnog tijela od 2016. godine. 

 

Odredbama članka 8. ove Odluke određuje se njezino stupanje na snagu. 
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Sukladno članku 12. stavku 3. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta ("Službene 
novine Grada Buzeta" broj 3/11.) Odbor za javna priznanja je na 4. sjednici održanoj 
dana 3. svibnja 2022. godine donio sljedeće zaključke: 

 
1. Odbor za javna priznanja predlaže Odluku o izmjeni i dopuni odluke o javnim 

priznanjima s obzirom da je usvojena Statutarna odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 10/21) 
čije odredbe mijenjaju određeni sadržaj Odluke o javnim priznanjima (''Službene 
novine Grada Buzeta'' broj 3/11)  te se sukladno navedenom pristupilo 
izmjenama kako bi se određene odredbe prilagodile i uskladile s novim 
izmjenama Statuta. 
 

2. Odbor za javna priznanja navedenu Odluku o izmjeni i dopuni odluke o javnim 
priznanjima daje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Buzeta na 
idućoj sjednici Gradskog vijeća planiranu krajem mjeseca svibnja ili početkom 
lipnja 2022. godine s obzirom da se raspisivanje javnog poziva za predlaganje 
kandidata mora pokrenuti najkasnije do 15. lipnja 2022. godine.  
 

3. Odbor za javna priznanja predlaže da se u postupku dodjele javnih priznanja 
naknadno traži potvrda, ovjera ili drugi oblik dokaza iz kojeg je vidljivo da 
predložena osoba je prihvatila kandidaturu za javno priznanje odnosno tek u 
slučaju kad Odbor odluči da se određenom kandidatu dodjeljuje neko javno 
priznanje tada će se naknadno tražiti potvrda, ovjera ili drugi oblik dokaza iz 
kojeg je vidljivo da predložena osoba je prihvatila kandidaturu a ne u samom 
podnošenju prijedloga kandidata.   

 
 
 

PREDSJEDNICA ODBORA 
Leana Petohleb Krota, v.r. 

     


