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U Odluci o subvencijama u poljoprivredi u 2014. godini („Službene novine Grada Buzeta“, broj 13/13.),
članak 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Subvencija će se po vrsti tečaja odnosno stručnog osposobljavanja odobriti jednom članu
poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a
gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukoliko tečaj pohađa radnik
zaposlen kod pravne ili fizičke osobe koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
potrebno je priložiti dokaz o zaposlenju kod gospodarskog subjekta.
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna po
jednom polazniku i uplaćuje se na račun polaznika tečaja, a iznimno na žiro-račun nositelja tečaja na
ime i u korist polaznika tečaja.“
Članak 2.
U istoj Odluci članak 13. mijenja se i glasi:
„Članak 13.
(1) Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja
lovišta za štete na divljači i od divljači. Subvencija se odobrava u visini 25 % iznosa od uplaćene
premije za tekuću godinu. Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom lovozakupniku
može iznositi do 10.000,00 kuna godišnje.
(2) Subvencija za sprječavanje štete od divljači odobrit će se lovozakupniku koji u tekućoj godini kupi
repelente i električne pastire za potrebe vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Subvencija se
odobrava u visini do 1/3 nabavne cijene, pod uvjetom da 1/3 cijene sufinancira lovačko društvo i 1/3
vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava. Subvencija će se uplatiti lovozakupniku temeljem zahtjeva uz priloženi račun za
nabavu repelenata i električnih pastira sa popisom osoba zainteresiranih za nabavu električnih pastira
i/ili repelenata, a koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Lovozakupnik je obvezan u
roku od 90 dana od isplate sredstava dostaviti konačno izvješće s popisom obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava kojima su odobreni električni pastiri s prikazom sudjelovanja u nabavnoj cijeni lovačkog
društva i vlasnika/korisnika poljoprivrednog zemljišta.
(3) Poljoprivrednim gospodarstvima odobrava se subvencija za nabavu jednog komada električnog
pastira. Iznimno, trgovačkim društvima i obrtima kojima je primarna djelatnost poljoprivreda i
stočarstvo te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sustavu poreza na dohodak što dokazuju
odgovarajućim prilozima, može se odobriti subvencija za nabavu do tri komada električnih pastira.
(4) Lovozakupniku će se sufinancirati nabava hrane i vode za hranilišta i pojilišta te ostali troškovi radi
sjetve i sadnje biljnih vrsta koje privlače divljač u dijelovima lovišta udaljenima od površina na kojima
divljač prouzrokuje štete, u visini do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00
kuna godišnje.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 311-01/14-01/3
URBROJ: 2106/01-03-14-2
Buzet, 19. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

20.
Na temelju članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13.- pročišćeni
tekst), te članka 8. stavak 3. i članka 23. stavak 4. Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja
unutar starogradskih zidina naselja Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 6/14. - u daljnjem
tekstu: Pravilnika), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 13. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o radnom vremenu parkirališta i uvjetima za izdavanje i kupnju povlaštenih
parkirnih karata
Članak 1.
Radno vrijeme naplate parkirališta unutar starogradske jezgre naselja Buzeta određuje se kao:
1. ljetno radno vrijeme u razdoblju od 1. travnja od 30. rujna tekuće godine, u vremenu od 07.00
do 23.00 sata;
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2. zimsko radno vrijeme u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka, u vremenu od 08.00 do 20.00
sati.
Članak 2.
(1) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju obveznici plaćanja komunalne naknade (pravne i fizičke
osobe) na temelju popisa koji vršitelju usluge dostavlja Upravni odjel za gospodarenje prostorom.
(2) Pravo na dodatnu povlaštenu kartu imaju obveznici plaćanja spomeničke rente, dužnosnici u
jedinicama lokalne i jedinicama područne (regionalne) samouprave prema ukazanoj potrebi tijekom
vršenja dužnosti, dužnosnici i službeni predstavnici gradova i općina bratimljenih s Gradom Buzetom,
te ostale osobe od važnosti za Grad Buzet.
(3) Dodatnu povlaštenu kartu vršitelj usluge dodjeljuje temeljem naloga gradonačelnika.
Članak 3.
(1) Naknada izdavanja povlaštene i dodatne povlaštene parkirne karte iznosi 50,00 kuna, uključivo s
porezom na dodanu vrijednost, te se plaća jednokratno prije preuzimanja karte i potpisivanja ugovora
s izvršiteljem.
(2) Za izdavanje dodatne povlaštene parkirne karte korisnicima iz članka 2. stavak 3. ove Odluke ne
naplaćuje se naknada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 16. lipnja 2014. godine, odnosno
od dana početka kontrole i naplate parkirališta.
KLASA: 363-01/14-01/113
URBROJ: 2106/01-03-14-3
Buzet, 13. lipnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

21.
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10.,
74/11. i 80/13.), članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. pročišćeni tekst), članka 41. Odluke o uređenju prometa Grada Buzeta („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 1/07. i 3/14.), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 13. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradskih zidina naselja
Buzet
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na
području unutar starogradskih zidina naselja Buzet, i to na javnim površinama na kojima nije
zabranjeno parkiranje, te na ostalim površinama definiranim posebnim ugovorima (u daljnjem tekstu:
parkirališne površine u starogradskoj jezgri naselja Buzet).
Članak 2.
(1) Pravna osoba koja sukladno ovoj Odluci upravlja javnim parkirališnim površinama u starogradskoj
jezgri naselja Buzet, obavlja kontrolu korištenja, te obavlja naplatu kao što obavlja sva druga prava i
ovlasti u svezi obavljanja djelatnosti sukladno ovoj Odluci je trgovačko društvo u vlasništvu Grada
Buzeta kojem se povjeravaju poslovi temeljem ugovora o povjeravanju poslova: Trgovačko društvo
PARK d.o.o. sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 12/1, MBS: 040004779, OIB: 78086095402 (u daljnjem
tekstu: vršitelj usluge).
(2) Tvrtka iz prethodnog stavka ovog članka može, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika,
obavljanje pojedinih poslova sukladno ovoj Odluci povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama koje za
obavljanje tih poslova ovlasti posebnim aktom.
Članak 3.

165

13. lipnja 2014.

Broj 6

SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA

starogradskih zidina naselja Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 6/14.), Gradonačelnik
Grada Buzeta je dana 13. lipnja 2014. godine donio

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na cijenu satne i dnevne parkirne karte unutar
starogradske jezgre naselja Buzet
1. Tvrtki „Park“ d.o.o. Buzet, kao ovlaštenoj tvrtki koja upravlja javnim parkirališnim površinama u
starogradskoj jezgri naselja Buzet, Gradonačelnik Grada Buzeta daje suglasnost na:
a) cijenu satne parkirne karte - 10,00 kuna (cijena uključuje porez na dodanu vrijednost),
b) cijenu dnevne parkirne karte - 100,00 kuna (cijena uključuje porez na dodanu vrijednost).
2. Cijene iz točke 1. ovog Zaključka primjenjuju se od 16. lipnja 2014. godine na javnim parkirališnim
površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 363-01/14-01/113
URBROJ: 2106/01-03-14-4
Buzet, 13. lipnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.

23.
Na temelju odredbe članka 28. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 8/09.), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 15. svibnja 2014. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka razmatranja
zahtjeva i utvrđivanja liste za najam stanova u vlasništvu Grada Buzeta
Članak 1.
(1) Radi provedbe postupka razmatranja zahtjeva i utvrđivanja liste za najam stanova u vlasništvu
Grada Buzeta, imenuje se povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Nenad Ratoša, predsjednik,
2. Denis Jerman, član,
3. Elvino Prodan, član.
(2) Za zamjenike se imenuju:
1. Radivoj Pavletić, zamjenik predsjednika,
2. Dragan Klarić, zamjenik člana,
3. Marica Radulović, zamjenik člana.
Članak 2.
Povjerenstvo razmatra zahtjeve po pozivu i utvrđuje listu za najam stanova u vlasništvu Grada Buzeta
te po navedenom daje prijedlog odluke o davanju stana u najam Gradonačelniku Grada Buzeta.
Članak 3.
Mandat povjerenstva traje do kraja mandata Gradonačelnika Grada Buzeta.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 371-01/14-01/2
URBROJ: 2106/01-03-14-9
Buzet, 15. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v. r.
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