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Usvajanje skraćenog zapisnika s 

18. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 11. travnja 2019. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK 
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 11. travnja  2019. godine 
 

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

Sjednica je započeta u 18,00 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 projekt. 
 

Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Damir Sirotić, Dejan Jakac, 
Kristijan Majcan, Enisa Marinac, Đani Soldatić, Damir Kajin,  Sandi Černeka, Zdravko 
Ćurić, Vedran Majcan, Dubravka Črnac Dujanić,  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća:  Nina Majer, Mirta Ćaleta 

 
 
 

Ostali prisutni: Nenad Vidović, Nikola Nemarnik, Betina Zgrablić, Ervina 
Šurković Kisiček,   Silvana Pavletić, Siniša Žulić,  Ana Pernić, Roberta Kalčić 
Savatović, Elena Grah Ciliga, Ornela Rumen, Elvis Šterpin,  Gordana Čalić Šverko, 
Mirta Ćaleta i Vlatko Mrvoš 
 

Dejan Jakac pozdravlja sve  prisutne, otvara sjednicu  i predlaže slijedeći 
dnevni red koji se jednoglasno prihvaća . 

 
D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 13. ožujka 2019. godine 

2. Pitanja i prijedlozi  
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Grada Buzeta 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti na području Grada Buzeta za 2018. godinu 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Savjeta mladih Grada Buzeta za 2018. godinu i Programa rada za 2019. godinu 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

komunalnog  redarstva Grada Buzeta za 2018. godinu  
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018.g. 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Buzeta za 2018. godinu te pripadajućih akata:  

a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu 



b) Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za 
razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine 

c) Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2018. godinu  
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta 
za 2019. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata: 

a. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. 
godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

b. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 
vatrogastvu za 2019. godinu, 

c. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu, 
d. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

za 2019. godinu, 
e. I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 

zdravlja za 2019. godinu, 
g. I. Izmjene program projekta RESTAURA za 2019. godinu, 
h. Program projekta KulTourSpirit za 2019. godinu 
i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice POU 

„Augustin Vivoda“ Buzet 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet 
 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 13. ožujka 2019. godine 

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

Usvaja se  skraćeni  zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 
dana 13. ožujka 2019. godine 

 



TOČKA 2.  

Pitanja i prijedlozi 
 
 
 

 Denis Muzica postavlja pitanje vezano uz cestu Roč – Hum koja je u lošem 

stanju kada se ista namjerava sanirati?  Mještani Huma upozoravaju posebno na jedan 

dio ceste i to od skretanja za Ročko Polje – Erkovčići, prema Roču koja je i prije bila u 

lošem stanju no sada nakon radova koje je HEP protekle zime tamo izvodio stanje je 

još gore.  

Đani Soldatić iznosi da je na jednoj od  sjednica prošle godine postavio pitanje 

vezano uz participaciju u zdravstvu od strane IŽ ponukan člankom u Glasu Istre  i 

izjavama voditelja  IDZ, nije do danas dobio nikakav odgovorom ?  Ministar Kujunđić u 

emisiji „Tema dana“ ponovio je da u sjevernoj Istri nije pokazan nikakav interes za 

dnevnu bolnicu. Zanima ga šta je sa time, da li netko može dati odgovor?  Da li je istina  

da više neće građani Buzeta moći odlaziti specijalistima u Riječku bolnicu, već da će 

se pacijenti slati u Pulu?  

Dubravka Dujanić postavlja pitanje vezano uz projekt pomoći za osobe sa 

posebnim potrebama, da li se nešto još može napraviti po tom pitanju i na neki načim 

tim osobama pomoći?  

Damir Kajin postavlja pitanje vezano uz crkvu u Črnici i crkvi Sv. Roka pao je 

plafon i nitko nije to uklonio ni popravio krov. Smatra da bi netko to trebao riješiti. 

Vezano uz smeće, ljudi su razočarani, cijeli projekt od Kaštijuna pa dalje je promašen. 

Ovih dana se miču baje žute i plave, smatra da će djelatnici Park-a morati raditi duplo 

više nego do sada, te  smatra da će i poskupiti troškovi.  Smatra da ako nešto ne 

funkcionira trebamo promijeniti te smatra da se trebamo vratiti na ono što je do jučer 

funkcioniralo. Vezano uz medije od milja Glas Istre zove stranačkim IDS-ovim biltenom 

bolje rečeno Miletić – Flegovim  foto albumom, smatra da je što se u tim novinama 

dešava prevršilo svaku mjeru. Svaki dan imamo prilike čitati „plahte“ sa njihovim 

slikama i sve to ni manje ni više realizirano u suradnji sa Istarskom županijom. Čovijek 

si postavlja pitanje tko to plaća, koliko to košta, zašto još netko nema isto tako prilike, 

jer je to javni novac, na to samoreklamiranje. Na medije se u IŽ izdvaja 2,1 do 2,5 

milijuna kuna godišnje. U tim „plahtama“ u svemu se piše no nikada nije ni jedna riječ 

napisana o gradu Buzetu, te zaključuje da Flega apsolutno ovaj grad ne zanima, 

županija za ovaj grad nije izdvojila gotovo ništa. Kada će grad Buzet dobiti tu čast da 

bude zastupljen u ovim  samoreklamirajućim „plahtama“?  

Siniša Žulić vezano uz dnevnu bolnicu Grad Buzet, a prema onome što je rekao 

župan IŽ ni IŽ nikada nisu  dobili od Ministarstva zdravlja nikakav upit oko formiranja 

dnevne bolnice. Činjenica je da je ministar Kujundžić u nekoliko navrata to u medijima 

rekao, spominjući  „sjeverna Istra“, nije spominjao Buzet.  Službeno će stručne službe 

Grada uputiti ministarstvu pitanje sa tom tematikom, d se točno vidi na koji grad ili 

lokaciju se mislilo. Što se tiče projekta sa posebnim potrebama , nakon nekoliko 

mjeseci zastoja posebno se formirao Klub koji je djelovao dugi niz godina. Zadnjih 



godinu do dvije Klub se pretvorio u poludnevni boravak sa ciljem da to bude cjelodnevni 

boravak. Poludnevni boravak bio je financiran sredstvima EU fondova, i mi smo 

sukladno našim mogućnostima i potrebama tog kluba, naglašava da Grad Buzet za 

osobe s posebnim potrebama i njihove aktivnosti nikada u povijesti proračuna nije više 

novaca odvojio nego što je ove godine, djelovali  tako kako djelujemo. Prethodna 

voditeljica je otišla, te smo se mi pokušali trenutno snaći i angažirali Emilijanu Černeka, 

stručnu  osobu koja se u školi bave sa djecom koja imaju poteškoće, i Grad Buzet 

osigurava sva financijska sredstva.  Da li će se stvoriti uvjeti za nešto više u ovom 

trenutku teško je reći, no definitivno ako bude prilike da uz nekakvo sufinanciranje iz 

nekakvih vanjskih izvora to osiguramo to ćemo i učiniti. Što se tiče stropa u crkvi Sv. 

Roka u Črnici, nije ta crkva koja je jedina u problemima, Grad Buzet se uključuje u 

različite sanacije i na različite načine sudjelujemo u sanaciji u onoj mjeri u kojoj 

možemo. Drago mu je da se u proračunu Grada Buzeta svake godine direktnim 

sredstvima građana ovog grada ili indirektno kandidaturom grada prema drugim 

tijelima sanira  minimalno jedan objekt, ako ne i više. U 2019. će se dobivenim 

sredstvima IŽ u iznosu od 50.000,00 kuna, biti odrađeni radovi u crkvi Sv. Roka u 

Črnici.  Vezano uz „plahte“ u Glasu Istre treba pročitati i tekst u kojem se  često 

spominje i Buzet. Vezano uz pitanje koje je postavljeno na prethodnoj sjednici, za 

povećanu smrtnost u Buzetu vezanu uz „novotvorine“ ( bolesti tumora i dr.) , obratili 

smo se Zavodu za javno zdravstvo IŽ koja na godišnjoj razini prikuplja podatke svim 

medicinskih ustanova i oni su na naš upit poslali analizu za područje Grada Buzeta od 

2012. do 2017. g. s obzirom da 2018. g. još nije obrađena. Na žalost u trenutku našeg 

slanja nisu imali potpune podatke za oboljele već samo za umrle osobe. Ukratko 

obrazlaže parametre. Nada se da ćemo kroz mjesec dana dobiti podatke i o oboljelima, 

te će se nakon toga moći dati jedna detaljna analiza i odgovor na pitanja. Vezano uz 

smeće slaže se sa činjenicom da je ovaj način koji je uređen zakonom dva koraka 

nazad u odnosu na ono što imamo.  

Ervina Šurković Kisiček kao predsjednik Gradskog Crvenog križa, vezano uz 

Klub sa posebnim potrebama, ove godine je Klub prešao u programe i nadležnost  

Gradskog Crvenog križa. Nada se da će se dodatnim sredstvima koja su se tražila i od 

IŽ doći do određenih rezultata. Što se tiče komunalnog otpada i vezano uz poskupljenje 

razlika između  2018. i 2019. je 11,00 kn. Smanjila se količina miješanog komunalnog 

otpada za 50%.  

Elvis Šterpin vezano uz sanaciju ceste od skretanja za  Hum i do Huma, Istarske 

ceste koje održavaju tu dionicu za Županijske ceste  snimili su situaciju i obećali su da 

će odrediti tijek sanacije, a HEP koji je izvodio radove obećao je da se oštećenja koja 

su nastala vratiti u prvobitno stanje.   

Damir Kajin vezano uz medije iznosi da ga je uvrijedio jedan članak u novinama 

gdje je glavni urednik otprilike poslao ovakvu poruku nakon hapšenja u Uljaniku „da 

vam se krvi napijemo“, smatra da to nije način i komunikacija. Novine koje drži smatra 

da su samo u službi izbora 2019. g. te se to plaća iz županijskog proračuna, a ni jednu 

riječ nisu do sada napisali o gradu Buzetu. Predlaže da se naruči studija kako bi se 

vidjelo šta je uzrok ovakvoga stanja oboljenja na području grada Buzeta.  



Siniša Žulić iznosi da će nam Zavod za javno zdravstvo napraviti analizu vezano 

uz oboljele i nakon toga ako bude potrebno možemo raditi i studiju. I sami su iznijeli 

da je uzalud bacati novac na studije dok se sve analize ne naprave. Broj oboljelih u 

gradu Buzetu je ispod prosjeka IŽ i ostalih. Kada dođe detaljna analiza Zavoda za 

javno zdravstvo biti će dostavljena vijećnicima.   

 
 

TOČKA 3.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Grada Buzeta 
 

Nenad Vidović, obrazlaže prijedlog.  
Vlatko Mrvoš moli ispravak riječi jezera Butoniga i Botonega. 
Nenad Vidović iznosi da u njihovim dokumentima stoji natpis Butoniga. 
Damir Kajin postavlja pitanje koliko studija košta?  
Siniša Žulić odgovara 16.000,00 kuna, a uz tu cijenu još trebaju napraviti Plan 

djelovanja.  
Ervina Šurković Kisiček iznosi da bi trebalo uključiti uređaj za pročišćavanje 

Park-a u studiju.  
 

Jednoglasno se donosi  
  

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Grada Buzeta. 

 
 

TOČKA 4.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti na području Grada Buzeta za 2018. godinu 
 
 

Betina Zgrablić obrazlaže izvješće.  
Otvara se rasprava. 
Damir Kajin tvrdi da je Buzet najmirniji grad u Istri i Hrvatskoj. Smatra da treba 

korigirati znakove ograničenja brzine i istu povećati bar za 10 km/h. Smatra da u 
Buzetu imamo puno manji problem kada policiju vode ljudi sa strane nego buzećani i 
to navodi kao kompliment, osobno mu to možda teško pada ali je istina. Smatra da bi 
trebalo za djelatnike policije iznaći mogućnost za obezbjeđenje stambenog prostora. 
Zanima ga šta će se desiti kada Hrvatska uđe u sustav Schengena, koliko će policajaca 
ostati u Buzetu, a koliko otići. Navodi problem biciklista i boji se da će netko na cestama 
stradati, te smatra da ih treba  usmjeriti na neke druge puteve.  

Betina Zgrablić iznosi da je Buzet miran grad, nema saznanja o korištenju 
droga, što se tiče biciklizma isti je  problem u cijeloj Istri, vozači moraju paziti na njih.  

Siniša Žulić vezano uz migrante, pohvaljuje način rada policije, jer građani nisu 
skoro ni primijetili aktivnosti policije vezane uz migrante.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
 



ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području 
Grada Buzeta za 2018. godinu 

 
 

TOČKA 5.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta 

mladih Grada Buzeta za 2018. godinu i Programa rada za 2019. godinu 
 
 

Nikola Nemarnik obrazlaže izvješće. 
Damir Kajin smatra da nisu problem stanovi da bi mladi ostali u Buzetu već 

nepotizam. Smatra da Savjet mladih se previše prema gradskoj administraciji odnosi 
„sluganski“ a ne kao netko tko bi se trebao boriti za autonomiju istre i da sustradan 
preuzme vođenje ovog grada.  

Siniša Žulić iznosi da je nepotizam zapošljavanje rodbine.  
Damir Sirotić trenutno nije prisutan na sjednici.  

Nakon rasprave uz 12 glasova „za“ donosi se  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 
Buzeta za 2018. godinu i Programa rada za 2019. godinu. 

 
 

 
TOČKA 6.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
komunalnog  redarstva Grada Buzeta za 2018. godinu 

 
 
 Korado Rehak obrazlaže izvješće.  
 Damir Sirotić pridružuje se radu sjednice.  
 
 Rasprave nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog  redarstva 
Grada Buzeta za 2018. godinu. 
 
 
 

TOČKA 7.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja 

javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018.g. 

 



 Ervina Šurković Kisiček obrazlaže izvješće.  

Đani Soldatić iznosi da gledajući materijale mi imamo 200.000,00 kn gubitka, pa ga 

zanima odakle će se gubitak pokriti ? Smatra da je svako razvrstavanje otpada, pa 

kakvo ono bilo dobro, mi znamo kako to ide do tvrtke Park, a za dalje ne znamo tj. 

građani ne znaju. Apelira na vijećnike da ne izlaze u javnost negativno. U izvješću stoji 

da je bilo 16 prigovora što znači da je to jako malo tj. zanemarivo.  

Dejan Jakac vezano uz recikliranje i  otkup boca  da li postoji  neko trgovačko 

društvo koje otkupljuje isto, pa i van Hrvatske u Sloveniji Italiji, Austriji?  

Ervina Š. Kisiček iznosi da gubitak postoji, a boji se da će i ove godine biti 

gubitak, no nastoji se na sve moguće načine taj gubitak pokriti i to kako ne bi opteretili 

korisnike.  Dobro je što park radi što gro ostalih komunalnih poduzeća ne radi, a to je 

da se nastoji raspoložive kapacitete iskoristiti  radeći gospodarske djelatnosti koje nisu 

komunalne djelatnosti, vozi se špena za Cimos, uređuje se okoliš i ostalo što se može 

raditi,  i time se nastoji smanjiti dio gubitka. Što se tiče zbrinjavanja stakla naša 

suradnja je vezana najvećim djelom uz tvrtku  Metis, uz njih su i ostale tvrtke. 

Kontaktirali smo određene firme iz Austrije i Italije  no prilično su rigorozni, plastika 

zahtjeva posebno  sortiranje,  posebno limenka, posebno tetrapak  i ostalo. Što se tiče 

stakla isto tako. Premali smo da bi si dozvolili troškove sortirnice.     

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja 

komunalnog otpada za 2018.g. 

 

 

 

TOČKA 8.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada 
Buzeta za 2018. godinu te pripadajućih akata:  

a. Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu 
b. Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta 

za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine 
c. Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2018. godinu  

 
 
Ornela Rumen obrazlaže izvješće.  
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 



 
 

TOČKA 9.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 

 

Rasprave nema te se uz 7 glasova  „za“, 6 „suzdržana“ donosi  

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu te 
pripadajućih akata:  

b) Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu 
c) Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta 

za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine 
d) Izvješće o ostvarenju komunalnih programa za 2018. godinu  

 

 

TOČKA 10. 

 Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 
2019. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata: 

a. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. 
godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

b. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 
vatrogastvu za 2019. godinu, 

c. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu, 
d. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

za 2019. godinu, 
e. I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 

zdravlja za 2019. godinu, 
g. I. Izmjene program projekta RESTAURA za 2019. godinu, 
h. Program projekta KulTourSpirit za 2019. godinu 
i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 
Siniša Žulić obrazlaže prijedlog, te iznosi da je pri kraju procedura sudske nagodbe 
između Grada Buzeta i HEP-a vezano uz neriješeni status zemljišta HEP-a u Sv. Ivanu, 
gdje bi nas HEP trebao obeštetiti.  Siniša Žulić obavještava vijećnike da se planira 
održavanje jedne vanredne  sjednice Gradskog vijeća sa tom temom oko 25.04.2019..  
 



Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se uz 2 glasa „suzdržana“ i 11 „za“ 
donosi  
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Donosi se  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu, te 
pripadajućih programa i drugih akata: 

a. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. 
godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

b. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 
vatrogastvu za 2019. godinu, 

c. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu, 
d. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

za 2019. godinu, 
e. I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 

zdravlja za 2019. godinu, 
g. I. Izmjene program projekta RESTAURA za 2019. godinu, 
h. Program projekta KulTourSpirit za 2019. godinu 
i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice POU „Augustin 

Vivoda“ Buzet 
 
 
Elena Grah Ciliga obrazlaže prijedlog.  
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se  Odluka o imenovanju ravnateljice POU „Augustin Vivoda“ Buzet 
 

 
TOČKA  12.  

Razmatranje prijedloga i donošenje  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
 
 
Silvana Pavletić obrazlaže prijedlog.  
Rasprave nema te se uz 2 glasa „suzdržana“ i 11 „za“   donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  



 
Donosi se Zaključak  o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. 

 
 

TOČKA 13.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet 
 
 

 
Silvana Pavletić obrazlaže prijedlog.  
Elena Grah Ciliga predlaže da se u članku 4. dodaju riječi “uz suglasnost 

gradonačelnika“. 
Dejan Jakac u čl. 3. prednost pri upisu ostvaruju djeca prema redu prvenstva  i 

navodi se točke, te ga interesira da li je utvrđen taj redoslijed ili postoji neki drugi 
redoslijed.   

Silvana Pavletić iznosi da je tako prepisano iz  zakona.  
Nakon rasprave jednoglasno se  donosi   

 
ZAKLJUČAK  

 
 Donosi se  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Grdelin“ Buzet. 
 

 
 

 
 
 Sjednica je zaključila sa radom u 21,40 sati. 
 
 
ZAPISNIK VODILA      PREDSJEDNIK GRADAKOG VIJEĆA  
 Tatjana Merlić                                                               Dejan Jakac 
 

 


