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Usvajanje skraćenog zapisnika s 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 12. travnja 2018. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 12. travnja  2018. godine 
 

Sjednica je održana u gradskoj vijećnici u Narodnom domu u Buzetu, Ulica II. 
istarske brigade 2. 
 

Sjednica je započeta u 19,00 sati. 
 

Sjednicu vodi: Dejan Jakac, predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Zapisnik vodi: Tatjana Merlić, viši referent za opće poslove u Upravnom odjelu 
za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte. 
 

Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Elvis Černeka, Damir Sirotić, 
Dejan Jakac, Nina Majer, Kristijan Majcan, Enisa Marinac, Đani Soldatić, Damir Kajin, 
Zdravko Ćurić, Dubravka Črnac Dujanić, Sandi Černeka, i, Vlatko Mrvoš, Mirta 
Ćaleta,Vedran Majcan 
 
Odsutni članovi gradskog vijeća: nitko. 
 
Ostali prisutni: Tomislav Domanovac, predstavnik IPZ Uniprojekt, Marmilić Nebojša, 
Betina Zgrablić, Daimr Fabijančić, Mauro Grbac, Silvana Pavletić, Gordana Helen 
Šišović, Korado Rehak, Siniša Žulić, Ana Pernić, Elena Grah Ciliga, Ornela Rumen, 
Elvis Šterpin, Roberta Kalčić Savatović, Ervina Šurković Kisiček, Gordana Čalić 
Šverko. 
 

Dejan Jakac otvara sjednicu i predlaže slijedeći dnevni red koji se jednoglasno 
prihaća. 
 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 25. siječnja 2018. godine. 

 

2. Pitanja i prijedlozi. 
 

3. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o stanju sigurnosti na području 
Grada Buzeta u 2017. godini. 

 

4. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
za 2017. godinu. 
 

5. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća 
Doma za starije osobe Buzet za 2017. godinu. 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća 
o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet 
za 2017. godinu. 



7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2017. godinu. 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2017. godinu. 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća 
o radu komunalnog redarstva Grada Buzeta za 2017. godinu. 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana 

gospodarenja otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine.   

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 25. siječnja 2018. Godine 

 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi slijedeći  

 
 

ZAKLJUČAK  

Usvaja se  skraćeni  zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 25. siječnja 2018. godine 

 

 

TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi 
 
 Mirta Ćaleta, vezano uz vizualni izgled grada Buzeta smatra da treba neke 
dijelove urediti kao što su  padine starog grada koje su nekada  bile pokošene i 
vizualno je  jako lijepo izgledao, sada su zaraštene, zatim smatra da bi trebalo 
kružni tok kraj autobusnog kolodvora   urediti, pošto su novogodišnje lopte u obliku 
grmlja  koje su bile postavljene na kružni tok jako lijepo izgledale možda bi trebalo 
ostaviti duži period, prostor na Fontani kraj Robne kuće gdje je smješten objekt 
Istarskog vodovoda isto tako te  stepenice koje vode prema domu zdravlja također. 

Nina Majer postavlja pitanje vezano uz popravak ceste Majeri – Sirotići kada se 
namjerava istu popraviti?  Mještani sela Sovinjska Brda žale se da su ima kanali 
oborinske odvodnje začepljeni te uslijed većih kiša dolazi do poplava u njihovim 
prizemnim prostorijama i dolazi do urušavanja prilazne ceste. Zanima ju tko je za 
to nadležan i da li se može po tom pitanju nešto poduzeti. 

Elvis Černeka dr., iznosi informaciju da je buzetska ljekarna počela raditi u dvije 
smjene, a  subotom radi u jutarnjem terminu.  

Damir Kajin postavlja pitanje da li je „saga“ oko kompostane konačno gotova? 
Da li Adria eta odnosno njezin sljednik može graditi kompostanu? Još uvijek imaju 
lokacijsku i građevinsku dozvolu.  Vezano uz ENC uređaj smatra da treba reagirati 
i riješiti problem tj. ako na ENC uređaju imamo određena sredstva koja ne uspijemo 
u roku od tri mjeseca iskoristiti,  a ne ostane  dovoljno sredstava za plaćanje 
prolaska tunelom  ili cestarine moramo platiti puni iznos cijene. Siječa šume od 



strane Buzetske šumarije, bez obzira što se to dešava u dijelu motovunske šume, 
treba reagirati na tu devastaciju. 

Dubravka Črnac Dujanić da li Grad Buzet može pokrenuti inicijativu prema 
Hrvatskim cestama da se cesta prema Bršćaku nekako žaštiti (postavljanjem 
ograde i sl.) s obzirom na česta izlijetanja? 

Vlatko Mrvoš, postavlja pitanje gdje je tzv. „pametna klupa“ koja je bila 
smještena nasuprot Hotela Fontana? Cesta od rotora prema Rijeci, vidljiva su 
velika oštećenja te smatra da treba javiti Hrvatskim cestama  da isto saniraju. 

Dejan Jakac, vezano uz pristupnu cestu u Veroni pema cesti za Istarske toplice 
da li se namjerava ista sanirati, te čišćenje uz cestu pojedinih skretanja za neka 
sela kao što je za Mlun i dr., ima dosta smeća, nekada su postojale kante za smeće 
na takvim ugibalištima i skretanjima, da li se iste namjeravaju ponovno postaviti? 
 Siniša Žulić vezano uz kompostanu, prema ugovoru ne može se prouzročiti 
nikakve pravne štetne radnje, izuzev ako se dogodi da nas netko tuži te da sud 
odluči drukčije. Investitor više nema zemljište ni ne može graditi. Vezano uz ENC 
uređaj proslijediti ćemo dopis Bina istri. Vezano uz siječu u Motovunskoj šumi, 
razgovarao je sa voditeljem Uprave šuma g. Tropeom, također i sa Udrugom 
tartufara gdje je naglašena primjedba devastacije. Vezano uz cestu kroz naselje 
Bršćak u tijeku je natječaj za sanaciju iste i nadamo se da će se riješiti i izneseni 
problem. 

Elvis Šterpin vezano uz objekat Istarskog vodovoda koji se nalazi kraj Robne 
kuće i uređenje prostora, glavni projekt je napravljen, a o dinamici sanacije vijećnici 
će  biti  obaviješteni. Vezano uz stepenice za Dom zdravlja stavljene su u prioritet 
sanacije. Vezano uz cestu Majeri – Sirotići ista je snimljena i označena su oštećenja 
i nada se da će se sanacija izvršiti u narednih 20-tak dana. Odvodnja prema 
Sovinjskim brdima će se riješiti. Tzv. Pametna klupa bila je oštećena i deponirana 
je u tvrtki Park, najvjerojatnije se ista neće moći popraviti jer su to bile prve takve 
klupe i njezin popravak bi više koštao od kupnje nove. Spoj cestice u Veroni na 
državnu cestu  zna da je oštećen, može se pokrpati rupe i sanirati. Što se tiče 
postavljanja kanti na skretanjima, Istarske ceste su o tome obaviještene. Oštećenja 
koja se dešavaju na državnoj cesti Požane - Rijeka obaviještene su Hrvatske ceste 
o istome, obećali su da će obaviti popravke.  

Ervina Šurković Kisiček iznosi da ako se svi slažu kugle na kružnim tokovima 
mogu duže ostati  do sezone zalijevanja no svi moraju biti za to suglasni. Padine 
starog grada pokušale su se pokositi, no naišlo se na svakakve reakcije jer su 
zemljišta privatnih vlasnika.   

Vlatko Mrvoš smatra da treba vidjeti koje je oštećenje klupe, ako je ista bila 
osigurana treba štetu namiriti iz osiguranja, ako je greška u izradi štetu treba 
podmiriti proizvođač, a ako je netko vozilom istu razbio također treba tražiti od 
njegovog osiguranja da istu podmiri.  

Siniša Žulić iznosi da je klupa koštala 12.000,00 kn, imamo opću policu 
osiguranja iz koje ćemo pokušati dobiti sredstva. 

Damir Kajin nada se da je saga o kompostani gotova te da nećemo imati 
dodatnih troškova. Zašto se ništa ne poduzima da se stavi van  snage lokacijska i 
građevinska dozvola, što ćemo sa  mjenicama  i ugovornom kaznom,  da li je 
moguće da pokrenu postupak protiv Grada? Treba aktivirati članak 16. da se 
namire troškovi koje smo do sada imali. 

Siniša Žulić iznosi da se zemljište u Mala Hubi moglo prodati no nismo htjeli. 
Vezano za sve članke ugovora potruditi ćemo se da se svi ispoštuju. 
 



Sjednici se pridružio sa malim zakašnjenjem Vedran Majcan.  
 

TOČKA 3. 
 

Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o stanju sigurnosti na području 
Grada Buzeta u 2017. godini 

 
 

Betina Zgrablić iznosi da je na dužnost stupila u 10. mjesecu 2017. te je vrlo 
kratko u Buzetu.  Ukratko obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava. 
Damir Kajin smatra da nema grada u RH u kojem policija ima manje posla od 

Buzeta, nema discipliranijeg grada, da nemamo u blizini granice smatra da bi bilo 
dovoljno šest policajaca kao što ih je bilo krajem 60-tih i početkom 70-tih godina  
smatra da bi trebalo povećati broj administrativnih djelatnika  u Policiji.  Također 
smatra da bi trebalo iznaći mogućnost stambenog smještaja za policijske djelatnike 
koji dolaze u Buzet. Smatra da je policija jednom represijom prijašnjih godina 
ugasila noćni život u Buzetu, te mladi danas moraju izlaziti u susjedne gradove.  
Prekršaji vezano uz drogu, koliko se istih odnosi na mještane Buzeta, a koliko na 
granicu?  Policija je često u Čiritežu gdje je ograničenje brzine 40 km/h, predlaže 
da se ponovno vrati ograničenje na 60 km/h.  

Siniša Žulić  
Betina Zgrablić slaže se da bi se trebalo iznaći mogućnost i osigurati stambeni 

smještaj policajcima. Ne slaže se da je policija ugasila noćni život u Buzetu, jer se 
to dešava i u ostalim gradovima. Može inicirati kod nadležnih službi da se uvede u 
Čiritežu ograničenje brzine na 60 km/h.  

Damir Kajin vezano uz prijavu i odjavu prebivališta i boravišta  , činjenica je da 
jako puno ljudi dolazi u Buzet, a sve više buzećana napušta Buzet. Smatra da 
imamo problem i time se treba pozabaviti.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o stanju sigurnosti na području 
Grada Buzeta u 2017. godini. 
 

 
TOČKA 4. 

Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća  
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2017. godinu 

 
Silvana Pavletić obrazlaže izvješće.  
Otvara se rasprava. 
Damir Kajin podržava izvješće, iznosi da u nekim gradovima kao što je Umag 

vrtić se ne plaća. Pošto u Buzetu ima djece koja nisu primljena u vrtić postavlja 
pitanje da li je prioritet gradnja knjižnice ili proširenje vrtića, smatra da je proširenje 
vrtića prioritet. Donacija županije koja je prikazana u planu u iznosu od 10 000,00  
kn smatra da je ponižavajuće.   



Vlatko Mrvoš , čuo je da je prokišnjavao krov u vrtiću, te smatra da ako postoji 
osiguranje treba ga iskoristiti. 

Silvana Pavletić iznosi da se Grad prijavi na mjeru 7.4.1 vezanu uz proširenje 
vrtića, no  22.03. dobiven je negativan odgovor o sredstvima. Od županije se dobilo 
sredstava u iznosu od 10.000,00 kn jer smo se ciljano natjecali za projekt „Sretan 
roditelj sretno dijete“ za šta su bila predviđena navedena sredstva, a ista su se 
trebala vratiti jer nije bilo zainteresiranih roditelja za provođenje programa. Krov je 
prokišnjavao  no osiguranjem je sve  riješeno .  

Siniša Žulić ukratko obrazlaže koliki su prihodi grada Umaga i Buzeta.  
Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK  

 
Prihvaća se  Financijsko  izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2017. godinu 

 
 

 
TOČKA 5.  

 

Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Doma 
za starije osobe Buzet za 2017. godinu 

 
 
 Gorana Helen Šišović obrazlaže izvješće.  

Otvara se rasprava. 
Damir Kajin smatra da treba hitno pristupiti dogradnji doma. Pozdravlja 

programe pomoći za Općinu Lanišće jer je uvijek smatrao Lanišće dijelom 
buzeštine. Inače smatra da nema težeg posla od rada u domu te da ni jedna kuna 
koja ide u dom nije previše.  

Gordana Helen Šišović iznosi da je za ovu godinu sklopljen ugovor sa Općinom 
Lanišće u iznosu od 60.000,00 kn te će se uz sredstva ministarstva  nastojat pomoć 
u plaćama gerontodomaćica.  

Siniša Žulić iznosi da u Zakonu o socijalnoj skrbi gradovi i općine nisu prepoznati 
kao osnivači te nemamo pravo na decentralizirana sredstva, nemamo se pravo 
kandidirati na EU natječaje, bez obzira što je građevinska dozvola za nastavak 
izgradnje već ishodovana, no na žalost natječaja u tom dijelu nema.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se  godišnje izvješća o radu i financijskog izvješća Doma za starije 
osobe Buzet za 2017. godinu. 

 
 

 
TOČKA 6. 

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o 
radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 

2017. godinu 



 
Mirjana Pavletić obrazlaže izvješće.  
 Vlatko Mrvoš pohvaljuje rad djelatnika učilišta jer ima jako puno manifestacije i 

da  mnogo veći gradovi mogu se posramiti. Smeta ga što je radno vrijeme muzeja  
od 09,00 do 15,00 sati, pogotovo u ljetnim mjesecima smatra da bi radno vrijeme 
trebalo biti do 20,00 sati kako bi turisti mogli pogledati istog. Također bi i stare obrte 
kao što je češljaona i dr. trebalo otvoriti javnosti. Također smatra da bi se trebale 
upriličite barem jednom mjesečno kino predstave.  

Damir Kajin vezano uz projekt knjižnice, isti je započeo 2012. godine, postavlja 
se pitanje tko će snositi odgovornost. U izradi je prva faza uređenja bivšeg prostora 
Disco cluba gdje stoji da bi trebalo biti gotova do svibnja 2018. godine, kada se 
može očekivati da zgrada bude gotova ? Da li će ovaj projekt zahtijevati 
zapošljavanje još djelatnika u Učilištu? Smatra da je trebalo urediti drugi kat i 
nadograditi prostor iznad tvrtke „Proagent“ a prizemni prostor dati na tržište. Koliko 
imamo multimedijalnih prostora u Buzetu ?  

Vedran Majcan iznosi da je na prošloj sjednici tražio u pismenom obliku odgovor  
koliko se potrošili na projekt knjižnice kojeg nije dobio te moli istog.  Smatra da bi 
vijećnici trebali inače dobiti projekte na uvid  kako bi mogli znati o čem raspravljaju.  

Dejan Jakac vezano za preseljenje knjižnice u novi prostor, prije nekog vremena 
prostor u prizemlju bivšeg Disco kluba bio je uređen, nakon toga se krenulo u 
renovaciju, interesira ga da li je došlo do neke promjene projekta, prenamjene, zbog 
čega se dovršeni prostor krenuo  ponovno mijenjati ? 

Mirjana Pavletić iznosi da se pokušalo zaposliti studente preko ljetnih mjeseci 
kako bi muzej bio otvoren  no nije se od prihoda  ulaznica moglo pokriti trošak 
studenata. Dobar je prijedlog i za prikazivanje kino predstava, no iznos od 8.500,00 
kn koliko bi kino predstava koštala smatra da je veliki iznos. Vezano uz knjižnicu 
iznosi da se davno počelo razmišljati o novoj no pratilo ju je dosta toga negativnog 
pa se zaključilo  da je bolje stati sa sanacijom zgrade narodnog doma i uložiti u 
drugi prostor na što se složio  Grad Buzet i Ministarstvo kulture. Izgradnja knjižnice 
provodi se u dvije faze, do mjeseca svibnja 2018. neće se stići preseliti knjižnica , 
sada će početi pripreme za  javnu nabavu za drugu fazu koja predviđa daljnju 
gradnju. Treba riješiti zid iza zgrade zbog vlage i fasadu.  

Siniša Žulić iznosi da se o razlozima dislokacije knjižnice raspravljalo na jednoj 
od prethodnih sjednica, jedan od razloga je zbog određenih manjkavosti u projektu,  
investicija je bila oko 4,5 milij. kuna, a sad je  gotovo dvostruko manja, a dobit ćemo 
jedan lijep prostor u centru grada.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 

 
ZAKLJUČAK  

 
Donosi se  Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog 
izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 2017. godinu 
 

 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2017. godinu 
 



 Damir Fabijančić obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava  
Vlatko Mrvoš iznosi da prolaz kamiona u starom gradu u noćnim satima nije 

moguć, a pogotovo ne navalnom vozilu i smatra da se to mora riješiti. 
Damir Fabijančić iznosi da će se u suradnji sa gradom pokušati iznaći rješenje. 
Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne 
vatrogasne postrojbe Buzet za 2017. godinu 
 

 
 

TOČKA 8. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2017. godinu 

 
 
 Mauro Grbac obrazlaže izvješće.  

Otvara se rasprava. 
Damir Kajin iznosi da se od IŽ od planiranih 80.000,00 kn nije dobilo ništa. Čitao 

je u medijima da se namjerava graditi  vatrogasni toranj i dograditi  dom, pa 
postavlja pitanje kojim sredstvima se namjerava to financirati?  

Siniša Žulić odgovara kreditom koji će se pokrivati sredstavima Područne 
vatrogasne zajednice. 

Mauro Grbac iznosi što se tiče doma da će se kandidirati na programe za 
sredstva. Što se tiče iznosa od 80.00,00 od županije stvar je računovodstvenog 
vođenja, stavka je prihoda od neprofitnih organizacija, i to se tako mora voditi, i to 
je prihod od IŽ, 80.000,00 kn, a planiranih 115.000,00 kn.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 
 
 

ZAKLJUČAK  
 
Donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Područne 

vatrogasne zajednice Buzet za 2017. godinu. 
 

 
TOČKA 9. 

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o 
radu komunalnog redarstva Grada Buzeta za 2017. godinu 

 
 
 
 Korado Rehak obrazlaže izvješće.  



Otvara se rasprava.  
Damir Sirotić iznosi da se vidi  pozitivan rad komunalnog redara. Mogao bi reći 

da je komunalni redar ako tako može reći „nevidljiv“ no obavlja dobro svoj posao.  
Ima zamolbu i prijedlog da komunalni redar inače prisustvuje aktualnom satu 
gradskog vijeća jer je jako puno tema vezanih uz njegov rad.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu komunalnog 
redarstva Grada Buzeta za 2017. godinu. 

 
 

 
TOČKA 10. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana gospodarenja 

otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine 

 

 

 Ervina Šurković Kisiček i Tomislav Tomanovac obrazlažu  prijedlog.  

Otvara se rasprava. 

Damir Kajin postavlja pitanje zbog čega ovaj plan nije išao u javnu raspravu. 

Nije se ispoštovao zakon nije se javna rasprava najavila, pokrenuli u novinama, 

plakatima itd. Da je javna rasprava na taj način bila sprovedena pretpostavlja da bi 

se bilo dobilo čitav niz korisnih savjeta. Nije omogućeno javnosti da sudjeluje u 

toliko potrebnoj i nužnoj raspravi. Povrijeđena je direktiva EU parlamenta koja 

decidirano govori kako se provodi informiranje javnosti. Povrijeđen je članak 6. 

zakona o potvrđivanju konvencije o pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti 

pa tako i zakon o zaštiti okoliša,  članak 163. Ne vidi razlog zbog čega moramo 

stalno bježati od javnosti. Isto tako što je naročito dvojbeno su teze na str. 52. i 53. 

gdje se između ostalog govori da sudjelovanje u izgradnji zajedničke kompostane 

za više jedinica lokalne samouprave. Ako je ovdje riječ o Općini Lanišće, Općinu 

Lanišće treba ugraditi u ovaj plan i obrnuto. Na koje JLS se misli, odnosno za 

uporabu čega će se ovdje otpad odrađivat. Temeljne primjedbe jesu Zakon o 

izmjenama i dopuna zakona o državnom gospodarenju otpadom koji člankom 24. 

kaže dodaci 3 i 4 se brišu, a ovdje se spominju i jasno toliko potrebna javna 

rasprava koja nije sprovedena na adekvatan očekivan način  

Tomislav Tomanovac vezano uz opasni otpad, popis i lista nije ništa novo ni 

ništa spektakularno što nije u drugim dokumentima i pravilnicima i ne utječe na 

suštinu priloženog dokumenta. Vezano uz javnu raspravu, zakonom se govori o 

skupljanju mišljenja javnosti, procedura javne rasprave kao što je donošenje 

prostornih planova to je jedan termin i jedna procedura, a ovdje je previđeno 

zakonom da plan bude medijski javno objavljen, bio je objavljen putem internet 

stranica Grada Buzeta. Vezano za više JLS  povezati će se na kompostanu, objekat 

koji može biti sortirnica. Gravitirajuće područje Grada Buzeta je Buzet i i Općina 

Lanišće jer su organizacijski spojeni. Hoće li Grad Buzet i Općina Lanišće moći 

samostalno uz prihvatljive troškove za krajnjeg korisnika voditi i izgraditi ovakve 



objekte  i plaćati operativne troškove, radnu snagu i dr., hoće li iznos biti po nekim 

standardima pitanje je koje će pokazati studija. Druge JLS će se osvijestiti da 

zajednički mogu riješiti probleme, sređivati će se preduvjeti kao što je interes i volja 

zajedničkog nastupa u smislu smanjivanja troškova i zaštite okoliša. Vezano o  

otpadu, radi se o kućnom otpadu iz kuhinja, vrtova i okućnica.  

Damir Sirotić iznosi da treba uzeti rezervu prema financijskim sredstvima jer 

znamo kako se sve financira,  to su iznosi  bez PDV-a, troškovi se uvećavaju za 

JLS odnosno za TD su za ¼ veći. Za slijedeću godinu predviđeno je 50 % 

sredstava, a bez vanjske pomoći financijskih sredstava, EU fondova, državnih 

fondova  i dr.  smatra da se će se plan jako teško ili se neće moći realizirati.  

Dejan Jakac postavlja pitanje  zbog čega je TD Park angažirao vanjsku firmu u 

izradi studije, te gdje bi odlazio i  prerađivao otpad koji bi se odvojeno prikupljao, 

željezo, papir i dr. ?  

Damir Kajin postavlja pitanje kada će proraditi Kaštijun, koliko će odvoz iz naših 

domova koštati  tj. koliko će poskupjeti  odvoz  biorazgradivog otpada? 

Tomislav Tomanovac iznosi da su iznosi bez PDV i ukupo  procijenjeni bez 

sufinanciranja, prema projektantnim cijenama, a mogu se i smanjiti. Eko otoci su 

zamišljeni kao inicijalni, poticaj građanima da krenu u odvajanje, a sada bi to bilo 

drukčije regulirano. Eko otoci bi na neki način i ostali, pošto je područje teritorijalno 

veliko sa malim brojem stanovnika tj. to je optimalan način za prelazak sa 

postojećeg stanja na ostvarenje ciljeva. Kaštijun je centar za miješani otpad iz 

kućanstava i sličan otpad. 

Siniša Žulić sve što ne budemo reciklirali na našem području  morati ćemo 

odvoziti i plaćati.  

Ervina Šurković Kisiček iznosi da opasan otpad TD Park ne zbrinjava, za to 

postoje ovlaštene firme.  

Vlatko Mrvoš da li postoji mogućnost da  jednom godišnje građani dovoze svoj 

papirnati otpad na neki popratni deponij na prodaju ? 

Ervina Šurković Kisiček iznosi da su za ovakve akcije uskakali školama i vrtiću 

i na nekom socijalnom nivou uvijek će uskakati ako bude za nešto potrebno no ne 

može obećati da će se to moći realizirati. 

Uz 4 glasa „suzdržana“  i 11 glasova „za“ donosi se slijedeći 

 

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta 

za razdoblje do 2022. godine. 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključila sa radom u 23,20 sata.  

 

 

 



 

ZAPISNIČAR    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

  Tatjana Merlić, v.r.                                                 Dejan Jakac, v.r.  

 

 

 

 
 
 

 


