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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA  ŽUPANIJA  
         GRAD BUZET 
         Gradonačelnik 
 
KLASA: 361-01/21-01/99  
URBROJ: 2106/01-03-01-21-2 
Buzet, 18. kolovoz 2021. 
 

     GRADSKOM VIJEĆU GRADA BUZETA 
 

- o v d j e – 
 
 
Predmet:  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za provedbu 

ulaganja u projekt ''TRŽNICA BUZET“ unutar Mjere 07 ''Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz programa Ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

  
 
Poštovani, 
 
 
 
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu 
za provedbu ulaganja u projekt ''Tržnica Buzet'' unutar Mjere 07 ''Temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa 
operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“, radi upućivanja na razmatranje i donošenje Gradskom 
vijeću Grada Buzeta. 
Obrazac Opis projekta koji je sastavni dio Odluke o davanju suglasnosti za ulaganje 
dostaviti će se gradskim vijećnicima naknadno, najkasnije do utorka 24. kolovoza 
2021. 

  
 
S poštovanjem, 
 
         GRADONAČELNIK 
             Damir Kajin, v.r. 
 
 
 
U privitku: kao u tekstu 



             
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA  ŽUPANIJA  
         GRAD BUZET 
Upravni odjel za gospodarenje prostorom 
 
KLASA: 361-01/21-01/99  
URBROJ: 2106/01-04-01-21-1 
Buzet, 17. kolovoz 2021. 
 

     GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA 
 

- o v d j e  - 
 
 
PREDMET:  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za provedbu 

ulaganja u projekt ''Tržnica Buzet'' unutar Mjere 07 ''Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz programa Ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

  
 
Poštovani, 
 
 
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu 
za provedbu ulaganja u projekt ''Tržnica Buzet'' unutar Mjere 07 ''Temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa 
operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“, radi upućivanja na razmatranje i donošenje Gradskom 
vijeću Grada Buzeta.  
 
Sastavni dio Prijedloga odluke o davanju suglasnosti je obrazac Opisa projekta s 
izjavom korisnika o javnoj namjeni projekta, koji ćemo dostaviti naknadno.  
 
 
S poštovanjem, 
 
           v.d. PROČELNIKA 
        Anica Milković Grbac, v.r. 
 
U privitku: kao u tekstu 



 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 19. Statuta Grada Buzeta 
(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/2021.), te članak 30. stavak 5. Pravilnika o 
provedbi Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz 
programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne 
novine, 48/2018., 91/2018.). 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 
NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM  

 
Jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta izgradnje nove građevine tržnice u Buzetu je i 
izdavanje suglasnosti predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se 
području projekt provodi, a što je definirano člankom 30. stavkom 5. Pravilnika o 
provedbi Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz 
programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne 
novine, 48/2018., 91/2018.). 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Buzeta da prihvati predloženu Odluku o davanju 
suglasnosti Gradu Buzetu za provedbu ulaganja u projekt ''Tržnica Buzet'' unutar 
Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz programa 
Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. s pripadajućim 
obrascem Opis projekta. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

Ovim aktom stvaraju se preduvjeti za prijavu na natječaj i dodjelu nepovratnih 
sredstava za financiranje projekta. Uvjetima iz natječajne dokumentacije predviđen je 
intenzitet potpore u visini 80% prihvatljivih troškova. 
 

 
4. PRIJEDLOG AKTA 

Dostavlja se u privitku. 
 
 

 
                                                                            v.d. PROČELNIKA 

  Anica Milković Grbac, v.r. 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju odredbe članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 2/2021.), te članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 
''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz programa Ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, 48/2018., 
91/2018.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021.  
godine donijelo 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za provedbu ulaganja u projekt „Tržnica 

Buzet'' unutar Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' 
iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se GRADU BUZETU, II. istarske brigade 11, 52420 

BUZET, OIB: 77489969256, suglasnost za provedbu ulaganja u projekt ''Tržnica 
Buzet'' na području jedinice lokalne samouprave – Grad Buzet.  

Opis projekta (Prilog 10. Natječajne dokumentacije) sastavni je dio ove 
Odluke.  
 

Članak 2. 
Gradsko vijeće Grada Buzeta suglasnost za provedbu ulaganja u projekt 

''Tržnica Buzet'' daje u svrhu prijave na natječaj unutar Mjere 07 ''Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa 
operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“. 
 

Članak 3. 
Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se GRAD BUZET, 
II. istarske brigade 11, 52420 BUZET, OIB: 77489969256. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Buzeta. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet, 
  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
                   PREDSJEDNIK 

         Davor Prodan 


