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Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
12/18. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 
__________  2020. godine donijelo 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Zapisnika 

s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 22. travnja 2020. godine  

 
1.  

 
Prihvaća se Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 22. travnja 2020. godine. 
 

Zapisnik iz stavka 1. ove točke prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim 

novinama Grada Buzeta“.  
 
KLASA:  
URBROJ: 
Buzet,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
 
 
         PREDSJEDNIK 
                     Dejan Jakac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 
s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 22. travnja 2020. godine 
 
 
  

Sjednica  se održava video - telefonskim putem, sukladno uputama za postupanje 
Ministarstva uprave glede sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-
1) od dana 13. ožujka 2020. godine zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije 
u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske  o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA:810-06/20-01/7, 
URBROJ: 511-01-300-20-1) od dana 19. ožujka 2020. godine, kojom je među ostalim 
određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu.  
 
 
 
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 projekt. 
 
Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Elvis Černeka, Damir Sirotić, Dejan 

Jakac, Nina Majer, Kristijan Majcan, Melisa Piuti,  Đani Soldatić, Damir Kajin,  

Zdravko Ćurić, Sandi Černeka,  Vlatko Mrvoš, Vedran Majcan, Mirta Ćaleta.  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća: Mirta Čaleta, Dubravka Črnac Dujanić, 
 
Ostali prisutni:   Siniša Žulić,  Ana Pernić,  Martina Zlatić, Zvjezdana Majcan,  Roberta 
Kalčić Savatović, Ervina Šurković Kisiček. 
 
 
Dejan Jakac nakon prozivke utvrđuje da je prisutno 13 od 15 vijećnika te predlaže 
slijedeći dnevni red koji se jednoglasno prihvaća.  

 

 
 

 D N E V N I  R E D 
 
 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 31. ožujka 2020. godine. 

2. Pitanja i prijedlozi  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 

Grada Buzeta za 2019. godinu te pripadajućih akata:  

a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 



b) Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za 

razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Buzeta za 2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata: 

 

a. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Buzeta za 2020.godinu 

b. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. 

godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

c. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 

vatrogastvu za 2020. godinu, 

d. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu, 

e. I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. 

godinu, 

f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, 

g. I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja 

za 2020. godinu, 

h. I. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu 

i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

k. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenamjeni korištenja 

naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa 

 
 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaduživanju Grada Buzeta za 

financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića ''Grdelin'' sa 

pristupnom prometnicom 

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

davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za proteklu 2019. 

godinu  

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

oslobađanju i odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o smanjenju zakupnine poslovnih 

prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 

zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Buzeta i 

Općine Lanišće 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2019. godinu 

12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Grada Buzeta za 2020. godinu  

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Buzeta. 

 



 
 
 

TOČKA 1.  
Usvajanje skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 31. ožujka 2020. godine 
 

 
 
 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Usvaja se skraćeni  zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 
dana 31. ožujka 2020. godine. 
 
 
 

TOČKA 2. 
Pitanja i prijedlozi  

 
 

 Damir Kajin iznosi kako smo mi dio IŽ, ali više  gravitiramo   Rijeci nego Puli, 
pogotovo tu misli na zdravstvene ustanove kao što su KBC Rijeka, Dječja bolnica 
Kantrida, Talasoterapija Opatija, ortopedija Lovran, da ne govori o privatnim klinikama 
itd. Smatra da bi bilo dobro da nam se omogući putovanje bez e-propusnica, a 
pogotovo starijim ljudima koje treba prevoziti te da na tom pitanju nešto moramo 
poraditi? Također smatra da se trebamo izboriti da se u idućoj fazi naši šoferi koji 
dolaze iz Italije mogu dolaziti nesmetano, ne ostajati u karanteni 14 dana, jer mnogima 
prijeti otkaz ili otkazivanje posla. Mi imamo još jednu situaciju, žene koje su radile u 
Italiji nisu sad u sustavu, kao recimo u Hrvatskoj, koje su došle trenutno zbog obustave 
rada  u situaciju nezaposlenosti, te da im država osigurava 3.250,00 kn, za prošli 
mjesec i 4.000,00 kn za ovaj mjesec, te smatra da se po ovom pitanju isto tako trebamo 
konzultirati sa nekim na nacionalnoj razini. Također smatra da trebamo inzistirati na 
nekim našim Buzetskim mjerama, smatra da bi trebali otvoriti vrtić, cvjećarne, tržnicu 
na otvorenom, knjižnicu, crkvama dati mogućnost da održavaju  mise, dozvoliti 
treniranje. Zna da će biti problem sa ugostiteljskim objektima, trgovinama robom, 
obućom, ali da bi u svakom slučaju trebali biti proaktivni i inzistirati kod Stožera IŽ ili 
Nacionalnom stožeru da  prihvate neke specifičnosti ovog našeg grada.  
Vlatko Mrvoš postavlja pitanje sa protekle sjednice, da li se zna broj stranaca koji su 
prijavljeni na području grada Buzeta,  da li su se prijave povećale TZ te da li se nešto 
po tom pitanju poduzimalo? Vezano uz restoran Old river, koji je u ovoj krizi krenuo sa 
investicijom i diže nivo na višu razinu što smatra da je za područje Buzeta i cijelu zonu 
tartufa vrlo dobro, pa postavlja pitanje kada će jedan tako lijepi objekt moći dobiti stup 
javne rasvjete,  jer smatra da isti to zaslužuje?  
Vedran Majcan postavlja pitanje vezano uz granicu sa Republikom Slovenijom, da li 
imamo podatak koliko ljudi dnevno prijeđe granicu na graničnom prijelazu Požane, da 



li ima ljudi koji imaju dnevnu migraciju, te da li su nakon vraćanja u RH u karanteni? 
Vezano uz ogradu u selu Mlini, interesira ga da li je i na koji način Grad Buzet reagirao? 
Elvis Černeka vezano uz digitalizaciju, jedan od naj značajnijih trenutnih projekata 
danas je mreža širokopojasnog interneta pa s obzirom na ovu cjelokupnu situaciju 
postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt RUNE i kada se očekuje završetak istog te 
spajanje prvih korisnika na novu optičku mrežu ? 
Ana Pernić iznosi da vezano uz propusnice prema Primorsko goranskoj županiji, 
Nacionalni stožer je taj koji definira na koji način se obavlja kretanje unutar nekih 
područja, isto tako znamo da Primorsko goranska županija isto kao i IŽ koja je imala 
mogućnost odobrenja prolaska svojim stanovnicima među JLS bez propusnica to nije 
napravila odnosno djelomično je to uvela podijelivši se u tri zone prvenstveno kako ne 
bi ugrozila goranski dio i otočki dio. Prolazak naših stanovnika prema Rijeci biti će vrlo 
teško na ovaj način omogućiti, bez da to Nacionalni stožer ne prihvati kao mogućnost. 
Vezano za prelazak preko granice prema Sloveniji i Italiji autoprijevoznici u 
međunarodnom prijevozu već tri tjedna ne moraju ići u karantenu kada dođu na 
područje RH nego ako imaju uvjete biti u samoizolaciji u svojim kućama, mogu sa 
svojim vozilima doći u svoja mjesta i boraviti u svojim kućama, ne u istim prostorijama 
sa svojom obitelji. Vezano za radnike u Sloveniji i Italiji, prema Sloveniji bio je svo ovo 
vrijeme omogućen prelazak radnicima koji su zaposleni u firmama u Sloveniji kao 
dnevni migranti gdje su oni na povratku u RH dobili rješenje o samoizolaciji ali 
omogućen im je povratak u Sloveniju slijedećeg dana s time da imaju obavezu ići kući 
i na posao te se ne smiju kretati van kuće. Od ovog ponedjeljka slobodno mogu tako 
putovati na posao i radnici u Italiju. 
Siniša Žulić, vezano uz propusnice, što se tiče grada Buzeta smatra da iste jako dobro 
funkcioniraju, građani mogu dobiti propusnicu u vrlo kratkom. Iznosi da je danas na 
koordinaciji gradonačelnika sa predstavnicima Stožera IŽ predložen jedan set mjera 
koji je upućen prema Zagrebu, a koji se tiče smanjenju određenih restrikcija koji su do 
sada bile na snazi. Između ostalog tražilo se pojačanu kontrolu ulaska ljudi iz drugih 
županija u IŽ. Što se tiče inzistiranja na „Buzetskim mjerama“ smatra da su svi gradovi 
izuzev onih koji su malo kritičniji i imaju veći broj oboljelih jednaki.  Iz tog razloga 
županijski Stožer CZIŽ danas je predložio nacionalnom stožeru da se od ovog 
ponedjeljka 27.04. mogu otvoriti neprehrambene trgovine, knjižnice,  muzeji, arhivi te 
vjeruje da će nam to biti omogućeno. Prijedlog Županijskog stožera je da se od 
ponedjeljka omogući trgovinama prehrambenim artiklima rad do 21,00 sati kako bi se 
smanjila količina ljudi u trgovinama u istom trenutku. Isto tako ići će prijedlog starijim 
ljudima da u trgovine idu u jutarnjim satima. Ukoliko ove mjere u slijedećih deset dana 
budu ponudila dobre rezultate tj. ukoliko ne bude povećani broj oboljelih onda je 
predviđeno da bi se 6.05. predložilo Nacionalnom stožeru da se otvore i frizerske 
radnje, obrti za njegu ljudi i životinja i srodne djelatnosti, a nakon toga ako situacija 
bude dobra otvorili bi se 15.05. trgovački centri, terase ugostiteljskih objekata i galerije. 
U sve tri faze bile bi pojačane zaštite i sigurnosti prodavača i kupaca. Nakon toga ako 
bude sve u redu dolaze na red vrtići i ostao. Što se sporta tiče treninzi će se osigurati 
kada za to epidemiološki uvjeti budu povoljni. Što se tiče broja prijavljenih gostiju na 
području Grada Buzeta u TZ je do sada prijavljeno desetak ljudi. Direktor TZ u protekla 
dva tjedna obišao je sve kuće za odmor  i ostavio im obavijesti u kojima stoji da se 
moraju prijaviti. Vezano uz rasvjetu na području kraj restorana „Old river“, razgovori su 
obavljeni sa vlasnikom restorana te prema njegovim željama i potrebama rasvjeta će 
se pokušati zajednički riješiti. Što se tiče granice sa Slovenijom i Italijom , dnevni broj 
ljudi koji prelaze granicu nije velik. U kontaktu smo sa policijom, na graničnom prijelazu 
drže se vrlo rigoroznih mjera,  te svi koji prelaze granicu prelaze radi posla i imaju 



uredne papire. Što se tiče ograde u selu Mlini, prije dvadesetak dana, mogao bi reći 
nenajavljeno, Republika  Slovenija odlučila je postaviti  ogradu usred sela što je 
izazvalo veliki revolt. Osobno je sa gradonačelnikom Kopra reagirao prema koparskoj 
policijskoj upravi koja obuhvaća djelovanje na primorskoj regiji, a uputio je i pismo 
Ministru unutrašnjih polova RS, gdje se tražilo micanje ograde. Njihovo obrazloženje 
je prvenstveno sprečavanje migrantskih ruta, iako nije vidio da je veli problem 
migranata na ovom našem području. Drugi problem koji navode je veliki problem 
ilegalnih prijelaza tijekom turističke sezone. Zahvaljujući razumijevanju direktora 
Policijske uprave Kopar, koji je sa svojim suradnicima u roku od dva dana  predložio 
„vatrogasno“ rješenje za naše ljude koji imaju svoje posjede u RS, a to je da su na 
ogradu – vrata  izvjesili brojeve telefona PP Koper na kojeg se ljudi koji žele preći 
granicu  mogu javiti.  Policija je tamo za dvadesetak minuta, i ljudima koji imaju 
propusnicu dozvoljavaju prolaz , a  sukladno najavama kada se namjeravaju vratiti  na 
raspolaganju su za otvaranje ograde tj. vrata. Postavio je dodatan zahtjev ako je 
moguće da su vrata otvorena tijekom dana do 17-18,00 sati, a nakon toga da se 
tijekom noći zatvore. Smatra da to nije dobro i protiv je postavljanja ograda. Što se tiče 
projekta RUNE, sa zakašnjenjem zbog virusa, proteklog utorka počelo se sa 
postavljanjem centrale u Buzetu, to je prva od 6 centrala na području IŽ, a ista bi trebala 
biti u funkciji  do kraja mjeseca, nakon čega slijedi razvlačenje mreže. Ako sve prođe 
u redu već u mjesecu lipnju građani užeg dijela grada  Buzeta imali bi mogućnost 
priključenja na širokopojasni Internet, a ostali će morati pričekati građevinske radove i 
izradu projekata koji se rade. Što se tiče kućnih brojeva, dužnost je svakog vlasnika 
da istakne kućni broj na zgradi, ukoliko se to ne dogodi, svakih deset godina to rade 
djelatnici Državne geodetske uprav, područnog odjela za katastar, a razlog je popis 
stanovništva koji se mora odraditi. Prema informacijama koje ima, u drugoj polovici ove 
godine trebalo bi se odraditi numeriranje kuća koje nemaju broj.  
 
 
 

TOČKA 3.  
 

Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada 
Buzeta za 2019. godinu te pripadajućih akata:  

a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 

b) Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada 

Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine 

 
 

Siniša Žulić obrazlaže  prijedlog.  

Rasprave nema te se uz 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi slijedeći  

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu te 
pripadajući akti:  
a)Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu 



b) Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta 

za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine 

 

 

TOČKA 4.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine 

 

  

Otvara se rasprava.   

Damir Kajin zahvaljuje se dosadašnjoj pročelnici na svemu  koja je otišla u mirovinu 

Orneli Rumen , i svemu onome što je značila rekao bi za administraciju Grada 

Buzeta. Želio bi reći nešto o proračunu, gledajući proračun kao da ne živimo u doba 

korene.  

Dean Jakac prekida vijećnika Kajina te iznosi i da smo na 4. točki, ne raspravlja se 

još o proračunu, što vijećnik Kajin prihvaća.  

Rasprave po točki 4. nema te se uz 9 glasova  „za“  i 4 glasa „suzdržana“ donosi  

 

ZAKLJUČAK 

Donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu  gradonačelnika Grada Buzeta za 

razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. 

 

 

 

TOČKA 5.  

 

Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 
2020. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata: 
 

a. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Buzeta za 2020.godinu 

b. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. 

godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

c. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 

vatrogastvu za 2020. godinu, 

d. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu, 

e. I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. 

godinu, 

f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, 

g. I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja 

za 2020. godinu, 

h. I. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu 



i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

k. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenamjeni korištenja 

naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa 

 
 

 

 

Martina Zlatić obrazlaže prijedlog.  

Otvara se rasprava. 

Damir Kajin iznosi da se nama povećava proračun za 11,4  milij. kuna, to je cca. 

27,29%,  proračun će u konačnici iznositi  53,4 milij. kuna, i zato je  rekao da kao da 

ne živimo u  vrijeme CORONA virusa što je s jedne strane dobro, pitanje koliko 

socijalno osjetljivo. Preneseni višak je od 4,2 milij. kuna, a nije rečeno da je novo 

zaduženje 5,2 milij. kuna. za Dječji vrtić, a kada gleda novac od države iznosi cca. 10,4 

milij. kuna. plus 4 milij. od EU. Spomenut će IŽ koje gotovo tu da i nema i to ga vrijeđa. 

IŽ daje 7.200,00 kn  kuna za Subotinu. S druge strane smatra da je to trebao biti jedan 

„krizni proračun. Korona  proračun, proračun solidarnosti“, zbog toga  jer je trebalo 

pomoći najslabijima i boji se da ćemo prave posljedice CORONA virusa  osjetiti iduće 

godine u ovo vrijeme. Prvo što ga zanima,  vidi da se ovdje štedi na najslabijima, to su 

stipendije, koje se znatno smanjuju za 355.000,00 kn. Zbog CORONE rečeno je da se 

prihod  smanjuje za 1.375 milij, a to je 2,9 % proračuna. To je šteta koja je ukalkulirana 

za 3 mjeseca ove zabrane rada. Međutim štetu ćemo trpjeti barem godinu dana. Štetu 

će trpjeti najviše sitno gospodarstvo. Država je s jedne strane ušla  u interventne mjere 

„teške“ 60 milijardi kuna, to nije mali napor, naša županija zapravo nije izdvojila niti 0,5 

%, a Grad Buzet cca. 3%. predlaže za ova tri mjeseca da se otpiše 100% i zakup, 

komunalna naknada, komunalni doprinos i spomenička renta, kao što je predviđeno, 

ali isto da se do kraja ove godine do kada vrijedi proračun  te stavke umanje za barem 

50% tim akterima o kojima j riječ. Mi trenutno ne znamo koliko će ostati zaposlenih, 

kako će se turizam odvijati i kako će sve zajedno funkcionirati. Nije za to da se 

racionalizira plaće u gradu Buzetu jer su tu najniže u Istri, ali je protiv toga da se 

zapošljavaju novi ljudi, niti je da se otpuštaju ljudi, niti da se smanjuje nad standard 

kao Pomoć u kući , ali je za to da se intervenira kad je riješ o kulturi, sportu, tamo gdje 

će ljudi ići u mirovinu da se nove ne zapošljava itd. S druge strane prije samo nekoliko 

godina Grad nije bio zadužen ni kune, a danas smo zaduženi za cca. 10 milij. kuna. 

Za vrtić ćemo se zadužiti cca. 5,2 milij. kuna, država je dala 5,9  milij. kuna. U ovo 

vrijeme moramo tražiti da se ne moraju zapošljavati dodatni radnici u vrtiću „tete“, 

palača Verzi koja je „rupa bez dna“, tko zna kada će biti gotova, spomenuo je kulturu 

gdje se proračun diže za cca. 110 tisuća kuna, gospodarenje prostorom ide gore za 

cca. 3,5 milij. kuna. Interesira ga koje udruge i koliko dobivaju sredstava ? Ovo mora 

biti „CORONA“ Proračun, te smatra da ove mjere nakon tri mjeseca treba protegnuti 

na mjere koje bi se ticale malog gospodarstva do kraja godine.  



 Siniša Žulić iznosi da se iza smanjenja stavke za stipendije nalazi i stavka za 

povećanje iste, to znači da je ta stavka samo izmijenila izvor i da tu nisu dirana 

sredstva. Smatra da je ovo  jedan „mini CORONA proračun“. Grad Buzet je na temelju 

ovih matematika i smanjivanja  smanjio  proračun na način da se na nivou godine 

izračunalo da bi se moglo izdržati  dva mjeseca  u potpunosti bez poreznih prihoda sa 

ovim rasporedom sredstava kakav se ovdje ponudio. Kakva će biti situacija vidjet 

ćemo. Kao i na zdanjem vijeću kada nije bio spreman predložiti neke prijedloge, a sada 

je nakon što zna točno koliko nas to košta i gdje ćemo novac uzeti, te je taktika da se 

ide korak po korak. Naravno da u ovoj situaciji nema zapošljavanja u javnom sektoru, 

ali ako ćemo uzeti u obzir u proteklih  nekoliko godina najveće zapošljavanje doživio 

je Dom za starije osobe za što vidi da nije bilo protivljenja i u manjem dijelu Dječji vrtić. 

Gradska uprava smanjivala je broj djelatnika, a tako će biti i ove godine jer je domar 

otišao u mirovinu te na njegovo mjesto ne namjeravamo zaposliti drugu osobu. Što se 

tiče palače Verzi ista je pri kraju sa radovima, a činjenica je da  starogradska  jezgri 

iziskuje veće i drugačije izvore financiranja rekonstrukcije u odnosu na zgrade u novom 

djelu grada .  

Zvjezdana Majcan iznosi da do sada još nismo ništa zaduženi, kada se donese tek 

odluka biti ćemo zaduženi, a u smanjenje proračuna se išlo.  

Vedran Majcan iznosi da smo se prije nekoliko godina zadužili za Park za proširenje 

groblja, iako je taj dio išao kroz  Park to zapravo  vraća Proračun Grada Buzeta, pa je 

to izravno opterećenje proračuna. Interesira ga financiranje palače Verzi, iznos od 2 

milij. da li će  grad uspjeti zatvoriti projekt bez kredita.  

Siniša Žulić smatra da će se uspjeti riješiti bez kredita.  

Damir Kajin pošto ćemo uskoro biti zaduženi za 10 milij. kuna, nije mu drago što je 

rečeno da priobalju padaju porezni prihodi za gotovo 40%, i to ga brine, ali je spreman 

ustvrditi da nisu do sada bili solidarni prema onim krajevima kojima je bila pomoć 

potrebna kada su  imali proračune Poreč cca. 300 milij. kuna, Umag cca. 250 milij. 

kuna,  Rovinj cca. 220. milij. kuna itd. Isto tako bi volio da se krene već jednom sa 

solidarnošću  IŽ.  

Nakon rasprave uz 8 glasova „za“ i 5 glasova „suzdržana“ donosi se  

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, te 
pripadajućih programa i drugih akata: 
 

a. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Buzeta za 2020.godinu 

b. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. 

godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

c. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te 

vatrogastvu za 2020. godinu, 

d. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu, 



e. I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. 

godinu, 

f. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, 

g. I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja 

za 2020. godinu, 

h. I. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu 

i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

k. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenamjeni korištenja 

naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa 

 
 

TOČKA 6.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaduživanju Grada Buzeta za 

financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića ''Grdelin'' sa pristupnom 

prometnicom 

 

 

Siniša Žulić obrazlaže prijedlog.  

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se uz 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ 

donosi  

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se Odluka o zaduživanju Grada Buzeta za financiranje rekonstrukcije i 

dogradnje zgrade Dječjeg vrtića ''Grdelin'' sa pristupnom prometnicom. 

 

TOČKA 7. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja 

javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za proteklu 2019. godinu 

 

 

 Ervina Šurković Kisiček želi samo obrazložiti kreditiranje za groblje o čemu je 

prije bilo govora. Sredstva Grada Buzeta koji sufinancira kredit za groblje Park-u su 

smanjena za 50.000,00 kn i ako se tim trendom nastavi značit će to u 10 g. 500.000,00 

kuna, a to sve iz razloga što sva sredstva za koja se kreditno zadužio Park nisu uložena 

u investiciju pa prema tome ne bi bilo niti korektno da Grad Buzet  vreća  kredit za 

nešto što nije uloženo u investiciju. Obrazlaže prijedlog Izvješća.  



Siniša Žulić napominje da je Grad Buzet zahvaljujući načinu opcije zbrinjavanja 

otpada, jedan od rijetkih gradova  koji ne plaća poticajnu naknadu tj. kaznu zbog 

nedovoljnog selektiranja  otpada.   

Ervina Šurković Kisiček iznosi da se radi o stavci koja iznosi 150,00 kn/t prekomjernog 

otpada u odnosu na 66% otpada iz 2015. godine.  

Otvara se rasprava. 

Dejan Jakac gledajući tablicu tu je samo više-manje slektivno prikupljanje otpada, 

nigdje nije uočio zelene konejnere, pretpostavlja da su oni uključeni u 4 milij. gdje se 

iskazuju prihodi te moli objašnjenje? 

Ervina Šurković Kisiček, iznosi da su uključeni,  u prvoj tablici broj obračunskih mjesta 

2348 i u pravilu na svako obračunsko mjesto osim obračunskih mjesta koji su vezani 

uz kartice koji odlažu na otpad, a njih je cca. 500 ostalo su kante u gradu Buzetu, to je 

popriličan broj kanti. Uz veliki broj  kanti,  imamo i jako puno viška spremnika, i to je 

žalosno da je to imovina koja je još uvijek potrebna, a neiskorištena, te ne zna gdje i 

kako istu plasirati gdje bi bilo potrebno  i kako bi se za istu moglo nešto oprihodovati.  

Nakon rasprave uz 13 glasova „za“ donosi se  

 

 

ZAKLJUČAK  

 

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

komunalnog otpada za proteklu 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 8. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju i 

odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 

TOČKA 9. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o smanjenju zakupnine poslovnih 
prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta 

 

 

 Siniša Žulić obrazlaže 8. i 9. točku dnevnog reda.  

Otvara se rasprava.  

 Vedran Majcan iznosi da se nešto slično predlagalo na protekloj sjednici 

Gradskog vijeća i slaže se da je trebalo donijeti takve odluke. Postavlja pitanje da li se 

zna koliko je to otegotno financijski za proračun Grada Buzeta u nekakvim približnim 

iznosima? Nada se da s obzirom da oslobađamo komunalne naknade onima kojima je 

zabranjen rad, a odgađamo plaćanje komunalne naknade svima onima koji se bave 

proizvodnom djelatnošću nada se da ćemo  vjerojatno  morati donijeti još jednu odluku 

kojom i tim poduzetnicima u proizvodnim djelatnostima možda bi bilo dobro razmatrat 

mogućnost da im se jedan dio komunalne naknade za ta tri mjeseca zapravo ne samo 

odgodi već im se djelomično i oprosti. U slijedećoj odluci, koja je gotovo identična kao 

što ju je predložio vijećnik Mrvoš, članak 4. nije točan poziva se na krivu odluku koja 

se stavlja van snage pa ponavlja još jednom da se ispravi. 



 Vlatko Mrvoš iznosi da mu je drago da je od protekle sjednice došlo na vidjelo 

da prijedlog koji je dao je ipak bio dobar, tada se izglasalo da se ide na 100% odgodu, 

što je sigurno loša varijanta. Ova varijanta da se ide na 100% otpis tj. da se smanji 

zakup, plus 50% onima koji teže rade smatra da je korektna i da je fer i drago mu je 

da se uvidjelo da je i ta odluka tada bila dobra jer je proračunato , on je tražio pauzu iz 

jednog razloga jer je htio virtualno proći cijelu buzeštinu, i tada je rekao da se radi o 

10-15 pravnih subjekata koji bi ušli u tu mjeru i po njegovoj procjeni to je 10-15.000,00 

kn mjesečno. Ako gradonačelnik ima podatak koji su to iznosi na mjesečnoj bazi koje 

će gubiti gradski proračun?  

Siniša Žulić iznosi da što se tiče zakupa poslovnih prostora koji su obuhvaćeni 

mjerama radi se o 14 pravnih osoba i desetak njih koji se tiču zakupi javnih površina. 

Za te mjere će sveukupni efekt smanjenja  biti 200.000,00 kn. Mjere su se mogle 

donijeti tek nakon što se vidjelo što koliko iznosi, i odmah u proračunu smanjiti taj iznos. 

Što se tiče odgoda za proizvodne pogone, tu smatra da će biti malo veći problem za 

gradski proračun jer to dodatno remeti likvidnost u dijelu stavaka koje se iz tih prihoda 

financiraju. Veliki dio komunalne naknade odlazi na uređenje grada. 

Damir Kajin smatra da će za oporavak trebati barem godinu dana, dubinu krize mi 

ćemo doživjeti ne samo u ovome gradu nego općenito u Istri i zna da će možda biti 

teže na obali nego ovdje na kontinentu, iduće godine u ovo vrijeme. Neće kroz takvu 

krizu proći administracija ili sastavnice koje su vezane uz gradski proračun, ali 

poduzetnici svakako da. Smatra da bi mjera od 50% trebala svima nekim novim 

rebalansom, nekim novim mjerama  biti predviđena do konca ove kalendarske godine, 

i smatra da bez tog novca se može.  

Siniša Žulić iznosi da 50% komunalne naknade definitivno izaziva kolaps grada 

Buzeta.  

Nakon rasprave Odluka o oslobađanju i odgodi dospijeća plaćanja komunalne 

naknade daje se na glasovanje te se uz 13 glasova „za“ ista prihvaća. 

Roberta Kalčić Savatović iznosi vezano uz Odluku  o smanjenju zakupnine poslovnih 
prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta dolazi do korekcije u članku 4., 
prilikom objave u Sl. novinama  jer se iskrala greška gdje je stavljena van snage 
Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade, a zapravo će u članku 4. 
pisati da stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o smanjenju 
zakupnine poslovnih prostora i javnih površina  u vlasništvu Grada Buzeta koja je 
objavljena u Službenim novinama broj 4/2020.  
Daje se na glasovanje Odluku  o smanjenju zakupnine poslovnih prostora i javnih 
površina u vlasništvu Grada Buzeta te se uz 13 glasova „za“ odluka prihvaća. 
Donosi se slijedeći  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 

Donosi se  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju i odgodi dospijeća plaćanja 

komunalne naknade, te  

Odluka  o smanjenju zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada 

Buzeta. 

 



 

TOČKA 10. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 
zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Buzeta i Općine 

Lanišće 
 
 

Siniša Žulić iznosi s obzirom na izmjene i odluke Nacionalnog stožera  od ove subote 
gdje je u IŽ dozvoljeno kretanje ljudi bez propusnice ova odluka postaje suvišna. U 
dogovoru sa predsjednikom kluba IDS-a – HSU-a, dogovoreno je da se odluka ipak 
ostavi na dnevnom redu te da ćemo za istu glasati kako se ne bi desilo da se vrate 
mjere na staro da ipak imamo donesenu odluku. U ovom slučaju nema nikakve pravne 
snage.  
Rasprave nema te se uz 13 glasova „za“ donosi  
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 

Donosi se  Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera 

civilne zaštite na području Grada Buzeta i Općine Lanišće. 

 

 

TOČKA 11. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava 
civilne zaštite Grada Buzeta za 2019. godinu 

TOČKA 12.  
Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Buzeta za 2020. godinu 
TOČKA 13. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite na području Grada Buzeta 

 
 
Roberta Kalčić Savatović obrazlaže točke.  
Siniša Žulić obrazlaže da se koriste sportski objekti ili bilo kakvi objekti kao ispomoć 
za smještaj bolesnih osoba za vrijeme CORONA virusa. Mora naglasiti da je IŽ jedina 
županija u RH koja sve Covid pozitivne osobe hospitalizira, u slučaju da se pojavi 
povećani broj oboljelih s obzirom da se radi o bolničkom liječenju. Ako bi broj oboljelih 
bio veći od broj smještajnih kapaciteta u bolnici aktivirala bi se Sportska dvorana u Puli, 
a razlog tome je što je procijenjeno da je taj objekt dovoljan za isto. Vezano uz osobe 
u Domovima  za starije, ako su isti zaraženi oni se evakuiraju, te za područje Doma za 
starije osobe Buzet i Doma za starije  Brkač - Motovun,  predviđene su Istarske toplice.  
Damir Kajin pošto u Istri imamo neke hotele koji su privatizirani i u rukama su stranih 
kompanija, do sada su zarađivale i ostvarivale enormnu dobit koju u pravilu prebacuju 
u inozemstvo. Za vrijeme Domovinskog rata 1991.-1993. g. mi smo prognanike 
smještali u hotele. Sada bi naše ljude, koji su  sagradili, a to je u  pravilu starija 
generacija, trebali smještati po dvoranama. Smatra da to nije u redu te da bi trebali biti 
smješteni u hotele.  



Siniša Žulić iznosi da je pravilo zbog čega se ne koriste  hoteli već Sportske dvorane  
zdravstveno epidemiološke prilike, jer je sportske dvorane puno lakše pripremiti 
higijenski i sanitarno i operativno. Kada se radi o starijim ljudima naravno da je situacija 
drukčija. Zdravi ljudi koji moraju biti u karanteni u IŽ, isto je nađen jedan turistički objekt, 
hotel na području grada Pule gdje su oni smješteni. Procijenjeno je da ako bi došlo do 
ugroze sa strane liječnika da je Sportska dvorana puno prihvatljivija za obolje. 
Damir Kajin iznosi da se ne slaže sa time.  
Nakon rasprave prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne 
zaštite Grada Buzeta za 2019. godinu daje se na glasovanje te se uz 13 glasova „za“ 
prijedlog prihvaća. 
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buzeta za 
2020. godinu daje se na glasovanje te se uz 13 glasova „za“ prijedlog prihvaća.  
Prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Buzeta daje se na glasovanje te se uz 13 glasova „za“ prijedlog 
prihvaća. 
Nakon rasprave donosi se  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

 
Donosi se : 

- Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada Buzeta 

za 2019. godinu 

- Usvaja se  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Buzeta za 2020. godinu, 

- te se donosi  Odluka o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Grada Buzeta 

 
 
Siniša Žulić iznosi da je plan za održavanje iduće sjednice Gradskog vijeća u drugoj 
polovici mjeseca svibnja.  
 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključila sa radom u 21,30 sati. 
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
  Tatjana Merlić                                                      Dejan Jakac 

 
 
 
 


