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- donošenje, traži se 
                 
 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst), dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na 
razmatranje i donošenje prijedlog Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu 
Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine. 
 

Za obrazloženje predmetnog Zaključka, zadužuje se Siniša Žulić, 
Gradonačelnik  Grada Buzeta.  

 
  
 
 

          GRADONAČELNIK 

                 Siniša Žulić, v.r. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
7/17. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 
______  2018. godine donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje 

siječanj – lipanj 2018. godine 
 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Buzeta prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine. 
 Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 
  
 

Članak 2. 
 

Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od dana  objave u „Službenim novinama 
Grada Buzeta“. 
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1. UVODNE NAPOMENE 

U skladu s odredbama članka 36. stavak 1. Statuta Grada Buzeta („Službene            

novine“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) i odredbama članka 35. b Zakona o lokalnoj i               

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13-pročišćeni tekst,        

u daljnjem tekstu ZLPRS), Gradonačelnik je u obvezi Gradskom vijeću Grada Buzeta            

podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu. Izvješće se podnosi dvaput godišnje, za            

razdoblje siječanj - lipanj i za razdoblje srpanj - prosinac. 

U ovom Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018.            

godine daje se sumarni pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti           

s naglaskom na prioritete u radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Buzeta.            

Poseban naglasak se daje na otvorenost i transparentnost rada gradske uprave te se             

daje pregled istaknutijih aktivnosti. 

Prema Zakonu, mandat gradonačelnika traje četiri godine. Na lokalnim         

izborima održanima 21. svibnja 2017. godine, za gradonačelnika je izabran Siniša           

Žulić, a za zamjenicu gradonačelnika Ana Pernić. Navedeni dužnosnici stupili su na            

dužnost dana 30. svibnja 2017. godine. 

S obzirom na statutarnu i zakonsku obvezu, ovo izvješće izrađeno je za            

razdoblje između 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

Tijekom izvještajnog razdoblja u buzetskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za         

zapošljavanje zabilježena je najniža nezaposlenost u Republici Hrvatskoj te najmanja          

registrirana u povijesti Grada Buzeta od 1,13 posto, s tek 51 evidentiranom            

nezaposlenom osobom u lipnju 2018. godine. 

Sukladno usporedbi pokazatelja poslovanja poduzetnika koji je izradila FINA         

na temelju agregiranih podataka iz godišnjih financijskih izvješća poduzetnika te          

usporedbe s prethodnim razdobljem vidljivo je da je na početku izvještajnog           

razdoblja na području grada djelovalo 249 poduzetnika sa 2.534 zaposlenika, što je            

za 3,75 posto više poduzeća i 2 posto više zaposlenih u odnosu na prethodno              

razdoblje. Za razliku od prijašnje godine veći je broj tvrtki koje su poslovale s              

dobitkom (170 ili 7,6 posto više) te manje tvrtki koje su poslovale s gubitkom (79 ili                

3,7 posto manje). Ukupni prihodi tvrtki dosegnuli su iznos od 1,45 milijardi kuna što              

je za 2,7 posto više u odnosu na prethodno razdoblje, a iznos dobiti nakon              

oporezivanja iznosio je 56,199 milijuna kuna (čak 23,6 posto više od prethodnog            

razdoblja). Nažalost rast dobiti poduzeća nije pratio rast plaća pa je tako prosječna             

plaća po zaposlenom iznosila 2.278 kuna (1,8 posto manje nego u prethodnom            
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razdoblju). Povećan je i broj investitora za 31,4 posto sa ukupno 58,22 milijuna kuna              

investicija u novu dugotrajnu imovinu.  

2. AKTIVNOSTI 

Prema ustroju lokalne samouprave gradonačelnik ima ovlasti izvršnog tijela u          

punom obujmu. U obavljanju poslova u djelokrugu rada najveću potporu          

gradonačelniku pružaju zamjenica gradonačelnika, upravna tijela i radna tijela koja          

imenuje gradonačelnik. 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao sve poslove i          

aktivnosti koji su mu u okviru odredaba članka 48. ZLPRS i članka 33. Statuta Grada               

Buzeta stavljene u nadležnost, kao i proizašle iz drugih posebnih propisa u kojima su              

utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne samouprave. Stručnu obradu i          

administrativno - tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih akata           

od strane Gradonačelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni            

Gradskom vijeću, u okviru svog djelokruga obavljali su upravni odjeli i službe Grada             

Buzeta. Aktivnosti Gradonačelnika i njegove zamjenice te gradske uprave bile su u            

izvještajnom razdoblju usmjerene u prvom redu na realizaciji zacrtanih programa i           

projekata, te pripremi projekata za realizaciju iz drugih izvora financiranja.  

2.1. Aktivno i stabilno upravljanje 

U cilju unaprjeđenja poslovnih procesa, Grad Buzet je nastavio s poboljšanjem           

informatičke infrastrukture. Posebno ćemo izdvojiti kako je u izvještajnom razdoblju          

zajedno s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja hrvatskog          

konzorcija partnera, projekt In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional          

Authorities) odobren u Programu financiranja Instrumenta za povezivanje Europe         

(CEF – Connecting Europe Facility) – Natječaj broj: CEF-TC-2017-3. Cilj projekta je            

financiranje unaprjeđenja i promocija širenja i korištenje eRačuna između poslovnog          

sektora i države. 

Sve akte Gradonačelnik je donosio u skladu s pripremljenim prijedlozima          

nakon rasprave na sjednicama Kolegija Gradonačelnika. Kolegij Gradonačelnika je         

stručno i savjetodavno tijelo Gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici          

upravnih odjela Grada te po potrebi i drugi stručni službenici, ovisno o području iz              

kojeg je pojedini akt bio u pripremi za donošenje. Posebna se pažnja pridala pripremi              

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te početku pripreme nove Odluke o komunalnom           

redu, koja zbog izmjena nekoliko zakonskih propisa iz nadležnosti jedinica lokalne           

samouprave zahtijeva značajnu izmjenu u narednom razdoblju.  

Vezano na primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i            

predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti tijekom veljače bili su zaduženi svi upravni            

odjeli radi pripreme sveobuhvatne dokumentacije i sastavljanja Upitnika o fiskalnoj          
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odgovornosti prema ustrojstvenim jedinicama. Izjava o fiskalnoj odgovornosti        

sastavljena je i predana Ministarstvu financija u zakonskom roku. Također, u           

zakonskom roku zaprimljene su Izjave o fiskalnoj odgovornosti od proračunskih          

korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta. 

2.2. Javnost rada gradonačelnika 

Kvalitetan rad gradske Uprave i Gradonačelnika od iznimne je važnosti za           

lokalnu zajednicu, stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Kako bi se             

osigurala dostupnost informacija i u ovom izvještajnom razdoblju, od siječnja do           

kraja lipnja 2018. godine, redovito je ažurirana gradska web stranica www.buzet.hr.  

Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem javnog tiska te            

radijskih i televizijskih emisija, prvenstveno s područja Istarske županije,         

nacionalnih medija, ali i medija susjedne Republike Slovenije, kao i Facebook, te            

osobnih Twitter i Instagram računa.  

U navedenom periodu, Grad Buzet ponajviše se kroz medije spominjao u           

slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj Grada, kao i održanih          

manifestacija, a nastavljen je i redoviti prijem sugrađana u cilju informacija i            

rješavanja njihovih određenih problema. 

Krajem travnja održan je i jedan zbor građana za mještane naselja Ročko            

Polje, s ciljem upoznavanja s predstojećim investicijama izgradnje kanalizacijske         

mreže naselja, rekonstrukcije državne ceste te ostalih komunalnih zahvata na tom           

području. 

2.3. Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo četiri redovite          

sjednice Gradskog vijeća. Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću Grada Buzeta           

uputio ukupno 7 prijedloga odluka i 14 prijedloga zaključaka o prihvaćanju Izvješća            

koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni u ovom izvještajnom             

razdoblju. Isto tako pripremljena su za donošenje dva Plana (Plan razvoja civilne            

zaštite i Plan gospodarenja otpadom do 2022. godine). Najvažniji zadatak Gradskom           

vijeću bilo je donijeti Godišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu, te             

donošenje Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Isto tako u navedenom          

izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće usvojilo je I. Izmjene i dopune Proračuna           

Grada Buzeta za 2018. godinu.  

Kontakti s predstavnicima Mjesnih odbora na području Grada Buzeta su          

gotovo svakodnevni i uglavnom obuhvaćaju rješavanje tekuće problematike mještana         

određenog kraja, te planiranje i izvršavanje projekata i programa.  
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2.4. Suradnja u lokalnoj zajednici 

Kao i u svim dosadašnjim izvještajnim razdobljima značajna se pažnja          

posvetila aktivnoj suradnji sa svim partnerima u lokalnoj zajednici za pravilno           

upravljanje i stvaranje bolje gospodarske i socijalne klime jednog grada. Od           

preuzimanja dužnosti, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika kroz cijelo        

izvještajno razdoblje provode stalan proaktivni proces mnogobrojnih razgovora i         

susreta s gospodarstvenicima, obrtnicima, poljoprivrednicima te predstavnicima       

strukovnih i općih udruga, zajednički raspravljajući o optimalnim mjerama za          

poboljšanje stanja gospodarstva i oživljavanje ulagačke klime. 

Redovita komunikacija s upravama najvećih buzetskih tvrtki nastavljena je i u           

ovom izvještajnom razdoblju sa ciljem bolje informiranosti o stanju buzetskog          

gospodarstva i planiranja poticajnih mjera za narednu godinu. Najznačajniji dio bio           

je vezan uz informacije i aktivnosti oko planova poslovanja tvrtke Cimos. Kontakti su             

bili redoviti s prethodnom te novom privremeno izabranom upravom hrvatskog          

dijela Cimosa, prvenstveno s tematikom njihovih planova koji predviđaju rast          

proizvodnje te nedostatkom radne snage i njihovim uvjetima rada te mogućnostima           

smještaja na području Grada Buzeta.  

Isto tako, redovito se održava komunikacija s čelnicima ostalih buzetskih          

tvrtki u svrhu rješavanja njihovih problema ili informiranja o stanju u buzetskom            

gospodarstvu, te kontakti s novim potencijalnim investitorima. 

S obzirom na doba godine intenzivnije su bile i aktivnosti oko donošenja            

godišnjih izvješća tvrtki u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Buzeta          

(Istarski vodovod, IVS, VSI Butoniga, Park, Plzet, IDA, Park odvodnja, Istarska           

autocesta).  

U svakodnevnom smo kontaktu sa svim proračunskim korisnicima zajednički         

planirajući aktivnosti i sadržaje te projekte za daljnji razvoj i unaprjeđenje razine            

javnih usluga i programa u lokalnoj zajednici. Naša je potpora i suradnja usmjerena i              

prema udrugama koje djeluju na području Grada Buzeta, a koje svojim radom            

doprinose raznovrsnosti društvenog života naših građana. Posebno je intenzivna         

suradnja s predstavnicima Udruge antifašiste, Matice umirovljenika te Zajednice         

sportskih klubova, s čijim predstavnicima se krenulo u razmatranje potrebe i           

mogućnosti izgradnje/dogradnje sportske dvorane.  

Velika pažnja u izvještajnom razdoblju posvetila se pripremama za uvođenje          

novog sustava zbrinjavanja otpada i usklađenja s novom zakonskom regulativom.          

Usporedno s pripremom akata za donošenje na Gradskom vijeću, održano je nekoliko            

sastanaka s ciljem što bolje uspostave i optimizacije cjelokupnog sustava i njegovih            

troškova. Na sastanku s ministrom Zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem           

ukazano je na određene nedostatke i neoptimalnost pojedinih dijelova predviđenog          
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sustava. U svrhu skupljanja iskustava poduzeća koja su primjer dobre prakse u            

Republici Hrvatskoj u veljači je organiziran posjet tvrtki Lukom iz Lubrega sa ciljem             

upoznavanja sa sustavom očitavanja prikupljenih količina smeća, te tvrtki A&T 2000           

u Oasian de Prato (okolica Udina), koja uslugu sakupljanja komunalnog otpada vrši            

za Općinu San Dorligo della Valle i koja postiže najbolje rezultate u Regiji             

Friuli-Venezia Giulia. Grad Buzet, zajedno s Gradom Pazinom na fondove Europske           

unije uspješno je kandidirao projekt ProEduEko – znanjem do efikasnijeg          

gospodarenja otpadom u vrijednosti od 373.743,15 kuna, koje će biti utrošene u            

organizaciju programa i promocije primarne selekcije otpada na našem području. 

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

Gradonačelnik Grada Buzeta, kao redoviti član povjerenstva za izradu         

prijedloga Zakona o brdsko-planinskom području, redovito je sudjelovao u radu tijela           

na pripremu ovog za nas značajnog zakonskog akta, na sjednicama u Ministarstvu            

regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tim povodom održane su i dvije            

rasprave u Saboru Republike Hrvatske, putem Odbora za regionalni razvoj gdje su            

predstavnici gradova i općina s jedne, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova            

Europske unije te hrvatskog Sabora s druge strane predstavljali dobre i loše strane             

ovog zakonskog rješenje. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu Sabora RH           

organizirao je svoju tematsku sjednicu s temom brdsko-planinskih područja, na kojoj           

su svoje primjere dobre prakse iznosili veleposlanici i diplomatski predstavnici          

Švicarske, Austrije i Francuske, te predstavnici brojnih ostalih institucija. 

Održan je i susret s ministrom državne imovine Goranom Marićem te           

državnim tajnikom Tomislavom Bobanom s ciljem upoznavanja s prijedlogom novog          

zakona o raspolaganju državnom imovinom i koristima koje on donosi Jedinicama           

lokalne samouprave. Tim prigodama raspravljalo se i o mogućnosti dodijeljivanja          

prostora za vatrogasni dom u Roču, rješavanje vlasništva starog Društvenog doma na            

Vrhu te uzletišta Zavoj, koji su u državnom vlasništvu. 

Početkom ožujka održan je sastanak s čelnicima Općinskog suda u Puli s            

ciljem završetka obnove katastarske općine Buzet-Stari Grad, te prije svega s           

mogućnošću formiranja stalne službe Suda i povratka raspravnih dana u zgradu           

bivšeg suda u Buzetu. Ta inicijativa prenijeta je 9. travnja na sastanku i ministru              

pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, koji je tom prigodom istaknuo kako će novi Zakon            

o područjima i sjedištima sudova omogućiti formiranje stalnih službi i raspravnih           

dana u svim mjestima gdje za to postoji mogućnost.  

U izvještajnom smo razdoblju nastavili suradnju i s Ministarstvom kulture          

Republike Hrvatske, vezano uz realizaciju projekta Proširenja i uređenja Gradske          

knjižnice Buzet te sanaciju crkvice Sv. Roka u Roču za što je također osigurano              

sufinanciranje Ministarstva. 

 

Stranica 6. 

 



 

 Izvješće o radu gradonačelnika siječanj - lipanj 2018. 

 

Kao dopredsjednik Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” gradonačelnik je u          

izvještajnom razdoblju intenzivno sudjelovao u pripremi i donošenju akata

(Pravilnika i Programa) kroz koji će naši poljoprivrednici, udruge i tijela lokalne            

vlasti imati prilike kandidirati projekte na natječaje u sklopu Programa ruralnog           

razvoja.  

Nastavljena je suradnja drugim državnim i ostalim javnim tijelima i          

udrugama. Prvenstveno ističemo vrlo operativnu suradnju s Istarskom županijom,         

gdje uz provođenje nekoliko zajedničkih projekata koordiniramo i planiramo         

aktivnosti značajne za područje cijele županije i našega grada. Gradonačelnik je kao            

član Savjeta za zdravlje Istarske županije uključen u razrade strategija i planova bolje             

zdravstvene skrbi na području naše županije. 

2.6. Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu  

Grad Buzet u prvoj je polovici obilježio dvije značajne obljetnice, 40.           

godišnjice bratimljenja s Općinom Quattro Castella i Gradom Čabrom. Na poziv           

Općine Quattro Castella početkom ožujka održano je skromno obilježavanje na          

vanrednoj sjednici Općinskoga vijeća, prilikom kojeg je usvojen izvještaj o          

aktivnotima te mještanima održana prezentacija povijesti, kulturnih, turističkih i         

gospodarskih znamenitosti našega kraja.  

Neformalnim druženjem krajem lipnja obilježena je i 40. godišnjica         

bratimljenja s Gradom Čabrom u nazočnosti gradonačelnika i zamjenice         

gradonačelnika, predstavnika Gradskog vijeća, čelnika gradskih ustanova i poduzeća,         

gradskih odbora i udruga prilikom kojih smo se uz kratki protokolarni program imali             

prilike upoznati s poviješću toga kraja.  

Gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika održali su niz susreta i redovitih           

operativnih sastanaka s inozemnim partnerima, gradovima i organizacijama,        

bratimljenim i prijateljskim gradovima, a najintenzivnija je suradnja s Mestnom          

občinom Koper, na zajedničkim europskim projektima i osmišljavanju novih         

programa za kandidiranje. Isto tako održani su susreti s delegacijama Občine Štore            

(Slovenija) te gradova Vrgorac, Knin, Jastrebarsko i Pregrada gdje se razgovaralo o            

razmjeni primjera dobre prakse poglavito u turizmu ili razvoju komunalne          

infrastrukture te gospodarskom razvoju te pripremi zajedničkih projekata. Krajem         

lipnja održan je i sastanak s predstavnicima Općine Tricesimo (blizina Udina) koji su             

izražili želju za uključivanje Grada Buzeta u projekt suradnje financiran sredstvima           

Regije Friuli-Venezia Giulia. 
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2.7. Razvoj, izgradnja infrastrukture i suradnja s državnim 

tijelima, javnim tvrtkama i poduzetnicima 

Održavamo stalne kontakte sa svim javnim službama i pravnim osobama s           

javnim ovlastima iz djelokruga našega rada.  

Nastavljena je suradnja s Hrvatskim vodama na realizaciji projekata oborinske          

odvodnje te sanacije vodotoka na području Grada Buzeta. Intenzivni koordinacijski          

sastanci vode se i s predstavnicima Hrvatskim cestama te izvođača radova na            

rekonstrukciji preostale dionice državne ceste D44, u području od Ročkog Polja do            

Lupoglava. U suradnji s Županijskom upravom za ceste i tvrtkom Istarske ceste            

rekonstruiran je kolni i izgrađen pješački prilaz naselju Roč, a razmatrane su i ostale              

potrebe sanacije i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Grada           

Buzeta. Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja - Program podrške         

brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata - kandidiran je         

projekt sanacije nerazvrstanih cesta. 

U suradnji s Hrvatskim šumama koordinirani su planovi uređenja šumskih          

prosjeka na području Grada Buzeta, a Hrvatskoj šumarskoj savjetodavnoj službi          

kandidirano je pet projekata izgradnje i rekonstrukcije šumskih prosjeka, prema          

prioritetu protupožarne zaštite. 

S tvrtkom RUNE Network nastavljene su aktivnosti na pripremi projekta          

izgradnje mreže širokopojasnog interneta gdje je Grad Buzet nositelj projekta i za            

područje Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav,          

Motovun i Sveti Petar u Šumi. Tijekom svibnja održan je sastanak s predstavnicima             

investicijskog infrastrukturnog fonda CUBE Infrastructure iz Luksemburga, koji je         

prihvatio financiranje ovog sveobuhvatnog projekta. Tijekom lipnja u Buzetu su iz           

tog razloga boravili financijski i tehnički konzultanti iz Španjolske, Velike Britanije i            

Irske s ciljem detaljnog prikupljanja potrebnih podataka za realizaciju projekta.  

2.8. Europski projekti 

Grad Buzet aktivno je nastavio sa realizacijom svih odobrenih projekata          

sufinanciranih sredstvima Europske unije. U prvoj polovici 2018. godine tako je           

započela rekonstrukcija kaštela Pietropelosa, nastavljena je priprema dokumentacije        

za Palaču Moretti i Karolininu kuću, te dokumentacija aglomeracije javne odvodnje           

Buzet. Na otvoreni natječaj Europskog socijalnog fonda - Program podrške           

poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojeg je raspisalo Ministarstvo za           

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku apliciran je projekt poboljšanja uvjeta           

u Dječjem vrtiću Grdelin ukupne vrijednosti 800 tisuća kuna. Grad Buzet sudionik je             

u projektu DA-SPACE Open Innovation Lab kojeg provodi Sveučilište “Juraj Dobrila”           

iz Pule zajedno s partnerima, a nastavljen je rad na projektima Restaura i LIFE Sec               

Adapt. U izvještajnom razdoblju za financiranje je odobren i projekt “InCity+”           
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financiran iz Europskog socijalnog fonda program: Jačanje socijalnog dijaloga - faza           

III, UP.04.2.1.03.0012 za što je osigurano financiranje od 450.650 kuna. 

Ovom prigodom posebno ćemo istaknuti pet značajnih projekata čija je          

realizacija tekla tijekom izvještajnog razdoblja: 

2.8.1. Aglomeracija javne odvodnje i vodoopskrbe Buzet 

Završava se projektna dokumentacija sustava odvodnje aglomeracije Buzet u         

vrijednosti preko 3 mil. kn u sklopu koje bi trebale biti izrađena potpuna             

dokumentacija za daljnju prijavu na natječaje Europske unije, gdje Grad Buzet u            

narednom razdoblju do 2023. godine očekuje oko 120 milijuna kuna investicija u            

izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodovodne mreže na području         

aglomeracije Buzet. 

2.8.2. Kaštel Pietropelosa, palača Moretti i Karolinina kuća 

Zajedno s Općinom Svetvinčenat u sklopu projekta Kulterra u realizaciju je           

krenula potpuna sanacija kaštela Petrapilosa u vrijednosti od 10 mil. kn, a u okviru              

projekta KulTourSpirit priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju        

Palače Moretti (Kule) te Karolinine kuće u buzetskoj starogradskoj jezgri u iznosu od             

1,5 mil. kn. Za izvođača radova na rekonstrukciji kaštela putem javnog natječaja            

izabrana je tvrtka Kapitel iz Žminja, a za izradu projektne dokumentacije Palače            

Moretti i Karolinine kuće tvrtka Kapitel-ING iz Zagreb. 

2.8.3. Poduzetnički inkubator Verzi 

Projekt poduzetnički inkubator "Verzi" uspješno je apliciran na natječaj         

"Razvoj poslovne infrastrukture" Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,        

koji se financira sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Za palaču Verzi           

osigurano je 3,9 milijuna kuna EU sredstava, što predstavlja 97,4 posto           

sufinanciranja projekta. Uz potpunu rekonstrukciju ove drevne starogradske palače         

iz 17. stoljeća u njezinim će se prostorima urediti višenamjenska multifunkcionalna           

dvorana, prostorija za sastanke, prostor za djelovanje novoosnovanih poduzeća u          

inkubatoru, te poslovni prostori u prizemlju zgrade. Tijekom izvještajnog razdoblja,          

uz redovite izvješća prema kontrolnim tijelima, pripremljeno je i javno nadmetanje           

za izvođenje građevinskih i strojarskih radova. S obzirom da se na natječaj nije javila              

niti jedna tvrtka on će morati biti ponovljen. 

2.8.4. Projekti Ruralnog razvoja 

U sklopu Mjere 7.4.1. uspješno su kandidirani projekti izgradnje vodovodne          

mreže Črnica i kanalizacijske mreže Ročkog Polja, ukupne vrijednosti 9,7 milijuna           

kuna. Isto tako Grad Buzet uspješno je kandidirao i projekt “Grad Tartufa” na mjeru              
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8.6.3. u vrijednosti 122.000 kuna, te putem LAG-a “Sjeverna Istra” projekt           

Edukativna staza „Put tartufa“ u okviru tipa operacije 8.5.2. za što je dobiveno             

148.937,50 kuna. U izvještajnom razdoblju pripremljena je i dokumentacija za          

prijavu na natječaj Mjere 7.4.1. i to rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića            

“Grdelin” Buzet, gradskog groblja Buzet i proširenja Vatrogasnog doma, koji je           

najavljen za 2. kolovoza. 

2.9. Turizam 

U prvoj polovici 2018. godine nastavljen je rast gotovo svih turističkih brojki            

na našem području. Uz rast broja dolazaka turista za čak 17,36 posto te povećanje              

broja turističkih objekata za 17,3 posto, zabilježeno je i povećanje broja kreveta u             

turističkoj ponudi za 13,5 posto. Jedini pad bilježi broj noćenja i to od tek 1,22 posto. 

Početkom godine održan je već tradicionalni Buzetski karneval, brojem         

maškara i posjetitelja možda i najveći na području Istarske županije. Isto tako            

Turistička zajednica nastavila je s promocijom gastronomskih specijaliteta našega         

kraja kroz Dane šparoga. Turistička zajednica suorganizator je i pokrovitelj nekoliko           

manifestacija rekreativnog karaktera na našem području poput “100 milja Istre” u           

koje je bila i aktivno uključena, Štriga Istrian Rogaine Challenge i sl. Isto tako TZ               

Grada Buzeta aktivno sudjeluje u pripremi manifestacije “Izbor župana na leto dan”            

u Humu. U izvještajnom razdoblju započele su pripreme za organizaciju          

najznačajnije gradske fešte Subotine. 
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