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GRADSKO VIJEĆE 
GRADA BUZETA 

 
 
Predmet:   Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih  
                  stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za  
                  razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine 
                  - dostavlja se. 
 
 
  
 Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine 
Grada Buzeta, broj 3/13. - pročišćeni tekst), prihvaća se prijedlog Odluke o 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine. 
Predmetna odluka dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i 
prihvaćanje. 
 
 Za obrazloženje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje lipanj - prosinac 
2017. godine te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuje se 
Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
                                 GRADONAČELNIK 
         Siniša Žulić, v.r. 
 
 
 
 



       
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
      GRAD BUZET 
Upravni odjel za financije i gospodarstvo 
KLASA: 021-05/17-01/3 
URBROJ: 2106/01-06-01-17-1 
Buzet, 20. lipnja 2017. 
 
 

GRADONAČELNIKU 
- ovdje 

 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih  
                 stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za  
                 razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine 
                - dostavlja se. 
 
 
Poštovani, 
  
 temeljem članaka 4. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/16., 96/16.), te članka 6. 
Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika nezavisnih lista iz Proračuna 
Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 6/07. i 3/12.), slijedom 
konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Buzeta, u prilogu dostavljamo 
prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje lipanj - prosinac 2017. 
godine. 
  
 Molimo gradonačelnika da razmotri predmetnu Odluku i uputi je Gradskome 
vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje. 
 
 
S poštovanjem, 
 
          ZA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 
           I GOSPODARSTVO 
                 Pročelnica 
                        Ornela Rumen, v.r. 
 
  
 
 






