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Usvajanje skraćenog zapisnika s 

29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 21. svibnja 2020. godine 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 21. svibnja 2020. godine  

 
1.  

 
Prihvaća se Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 21. svibnja 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 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 21. svibnja  2020. 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 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,  Dubravka Črnac Dujanić, Vlatko Mrvoš, Vedran 

Majcan, Mirta Ćaleta.  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća: nitko 

 
Ostali prisutni:    Elvis Šterpin, Martina Zlatić, Elena Grah Ciliga, Siniša Žulić,  

Ana Pernić,  Roberta Kalčić Savatović, Gordana Čalić Šverko, Betina Zgrablić,  Damir 
Fabijančić, Iris Jakac. 

 
 
Dejan Jakac otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, iznosi da će se vijećnik 

Vlatko Mrvoš priključiti radu sjednice sa malim zakašnjenjem, te predlaže slijedeći 
dnevni red sa jednom točkom dopune „ Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju 
dana provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta“. 

Otvara se rasprava. 
Damir Kajin protiv je uvrštavanja ove točke u dnevni red.  
Siniša Žulić iznosi da je običaj da se izbori za MO spoje sa parlamentarnim 

izborima. Smatra da bi bilo suludo da građane zovemo u kratkom vremenu  dva puta 
na izbore. Smatra da je u cilju svih da se građani izjasne i izađu na izbore. Izborne liste 
su već formirane. 

Prijedlog da se uvrsti dopuna u dnevni  red daje se na glasovanje te se  uz 12 
glasova „za“ i dva „protiv“, prijedlog  prihvaća. 

Predloženi dnevni red daje se na glasovanje te se uz 14 glasova „za“  prijedlog 
prihvaća. 

 
 

 

 

 

 

 



 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 22. travnja 2020. godine. 

2. Pitanja i prijedlozi.                                                          

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

sigurnosti na području Grada Buzeta za 2019. godinu. 

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

financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2019.  

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

financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2019. godinu. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Buzeta. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o poništenju djela1 natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Buzeta. 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika  poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.                          

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

komunalnog  redarstva Grada Buzeta za 2019. godinu. 

10. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju dana provedbe izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje skraćenog zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 22. travnja 2020. Godine 

 
 
 Rasprave  po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 

 
ZAKLJUČAK  

 
Usvaja se  skraćeni  zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Buzeta održane dana 22. travnja 2020. godine. 
 

 
TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 



Vedran Majcan, postavlja pitanje kako se grad priprema za turističku sezonu? Kada 

s namjerava kaštel Pietrapelosa  staviti u funkciju? Kako se namjerava riješiti 

mogućnost dolaska do kaštela jer ima informaciju da se autobusom ne može do 

istoga na nekim zavojima? Zip line, kovačnica, pekara, multimedijalni centar i ostalo 

u starom gradu da li se namjerava staviti u funkciju ? Vezano uz palaču Verzi, kada 

se namjerava očistiti nered oko zgrade ,te u  kojoj je fazi obnova iste,  moli 

informaciju o tome?  

Damir Kajin koliko su gradu manji proračunski prihodi za prvih 4 mjeseca u 

usporedbi sa proteklom godinom? Da li se mogu usporediti sa Pulom, Labinom i 

dr. Koliko IŽ na godinu doprinosi ovome gradu? Ne može shvatiti da je novi dio 

vrtića koji se gradi  tako blizu postojećih stambenih zgrada. Također inkubator koji 

se gradi moli da izvođač počisti nered. Pulska škola za turizam, ugostiteljstvo i 

trgovinu dobila je sredstva za regionalni centar za kompetenciju pa postavlja pitanje 

zašto mi ne tražimo za našu srednju školu sredstva da postane regionalni centar 

kompetenciju za metalnu školu? Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu sredstva 

su dobili od EU fondova, smatra da bi trebali mi u suradnji sa koparskom srednjom 

školom  tražiti sredstva.  

Vijećnik Vlatko Mrvoš pridružio se radu sjednice. 

Siniša Žulić vezao uz Corona virus, u zadnja tri tjedna imali smo izletnika više 

nego u protekla tri mjeseca, i to na Tombasinu,  smatra da je to uspjeh. Prirodni je 

resurs i smatra da istog trebamo zaštititi. Staza „7 slapova“ jedan je od magneta 

turizma. Petrapelosa otvara vrata za posjetitelje sutra, te očekujemo da će to biti 

dodatan zamah turizmu. Vezano uz prihode u prva 4 mjeseca nismo bilježili 

značajan gubitak, no iznosi da će sve vezano uz Corona virus sigurno bilježiti 

negativne rezultate. Vezano za zemljište kraj nove zgrade vrtića je u privatnom 

vlasništvu te se sa vlasnicima pregovara oko otkupa za pristupnu cestu. Vezano uz 

centar za kompetenciju, isti su predviđeni razvojnom strategijom obrazovanja 

Hrvatske,  na žalost Buzet nije dovoljno velik da bi to mogao postići. Smatra da 

smo zadnjih godina puno postigli te se i  broj učenika u Srednjoj školi Buzet znatno 

povećao. 

Elvis Šterpin vezano uz zip lain, zauzet je stav da se bez uporabne i lokacijske 

dozvole isti ne može staviti u funkciju te se radi se na istome. Vezao uz vrtić, sama 

zgrada dobila je dozvolu za gradnju, a u međuvremenu radi se na pristupnoj cesti. 

Vezano uz palaču Verzi, postoje problemi, izvođač je imao rok 26.04. sa 

produženjem. U međuvremenu se desilo da su se neke firme  ugasile, obećano je 

da će iznaći rješenje te se isto treba  predstaviti do kraja tjedna pa ćemo vidjeti da 

li će uspjeti  konsolidirati financije. Na palači Verzi došlo je do problema sa 

knaufom, trebaju se postaviti pločice. Nada se da pošto tvrtka Zanatoprema nije 

nikada negativno djelovala, da ćemo se uspjeti dogovoriti. Rok za završetak radova 

je 5.06. koji se neće stići ispoštovati, a krajnji rok je  01.09. koji smatra da će se 

ispoštovati. Što se tiče nereda ne ulici, dosta su počistili i ostale su samo neke 

željezne konstrukcije koje su izvođačima potrebne.  

 Vedran Majcan vezano uz Zip lain interesira ga kako je do sada isti radio? Iznosi 

da je primjetio da je silazak iz šumice stepenicama kraj  knjižnici  opasan te 

predlaže da se postavi trenutno neka provizorna ograda. Punionica za elektro 

vozila, moli informaciju što je sa izgradnjom iste? 



Siniša Žulić vezano uz stazu 7 slapova, 2015. na natječaj Min. turizma prijavili 

smo projekt i dobili dozvolu, a nakon toga promijenila se osoba u Ministarstvu koja 

je imala drukčije mišljenje i poništila prvo rješenje. Vezano uz dolazak autobusa do 

kaštela Petrapilosa, iznosi da će se pokušati riješiti problem.  

Ana Pernić iznosi da se od protekle godine  krenulo sa praksom da stipendisti 

Grada Buzeta moraju odraditi dio sati u ljetnim mjesecima te  na osnovu toga 

dežuraju u muzeju , a od ove godine isto će odrađivati i na kaštelu  Petrapilosa. 

Elvis Šterpin vezano uz punionicu električnih automobila, u Petrolu su se desile 

neke promjene, novi je direktor, radi se na tome i nada se da će punionica ubrzo 

biti montirana na lokaciji koja je bila prije određena na Trgu Fontana na parkiralištu 

kraj trgovine Zigante tartufi.   

 

TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sigurnosti na području Grada Buzeta za 2019. Godinu 

 
 

Betina Zgrablić obrazlaže prijedlog. Zahvaljuje se svima, prvenstveno 
građanima koji su se u vrijeme korona krize držali preporuka i odluka i olakšali rad 
policiji. Zahvaljuje se i svima koji su policiji  donirali zaštitnu opremu i dezinfekcijska 
sredstva. Iznosi da joj je čast raditi u ovakvoj sredini i biti dio ove zajednice.  

Otvara se rasprava. 
Damir Kajin smatra da je Buzet jedan od najsigurnijih gradova u Hrvatskoj, 

najmirnijih, te najpoželjnijih za život, odgoj djece i provođenje starosti. Interesira ga 
na str. 5., navodi se 56 prekršaja suzbijanja opojnih droga,  koje su to droge, da li 
te prekršaje vrše uvijek iste osobe, ako su učenici ili studenti koje škole pohađaju?  
Smatra da kao zajednica moramo pomoć mladim ljudima i policiji kako bi se ta 
pošast kontrolirala. Moli da se povede računa o ograničenju brzine kretanja od 
Požana do Lupoglava, znakovi ograničenja nisu dobri te smatra da isto treba 
promijeniti.  Ograničenja nisu prirodna.  

Betina Zgrablić vezano uz opojne droge radi se većinom o prekršiteljima koji 
prelaze granicu i nisu iz Buzeta.  

Siniša Žulić iznosi da smo urgirali prema Hrvatskim cestama o mogućnosti 
izmjena ograničenja brzina na nekim dionicama cesta. S druge strane imamo 
građane koji se bune da se na nekim područjima prebrzo vozi.  

Vedran Majcan vezano uz migrante , poznato je da je Slovenija postavila žičanu  
ogradu na državnoj granici u selu Mlinu upravo zbog migranata pa ga interesira da 
li  i dalje postoji problem sa migrantima na području grada  Buzetu? 

Betina Zgrablić iznosi da je migrantska kriza bila aktualna i prije korona virusa 
te je aktualna i sada. Iznosi da prije nisu toliko migranti prolazili kroz Buzet, a ne 
prolaze ni sada. Bilo je neko zatišje, donedavno je bilo snijega u BiH, a zbog 
protuepidemioloških mjera policija je bila svugdje na cestama i šverceri su  se bojali 
voziti migrante, pa su zato migranti išli pješice.   

Siniša Žulić vezano uz ogradu na granici sa Slovenijom, iznosi da ćemo žiteljima 
na tom području  koji imaju propusnice nastojati omogućiti neometan prelazak 
granice kao što je slovenska policija to omogućila svojim žiteljima na području MO 
Gradin koji graniči sa općinom Oprtalj. Zahvaljuje se i načelnici policije gđi. Betini 
Zgrablić,  načelniku stožera CZ g. Damiru Fabijančiću, zamjenici gradonačelnika 
Ani Pernić i građanima na uloženom trudu u vrijeme Corone virusa. 



Nakon rasprave jednoglasno se donosi   
 
 

Damir Kajin i Mirta Ćaleta napustili su rad sjednice.  
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada 
Buzeta za 2019. godinu. 

 
 

Dejan Jakac predlaže da referent obrazloži 4. i 5. točku, a da se nakon toga glasa 
odvojeno, što se i prihvaća.  
 

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

financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2019. 
 

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

financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2019. godinu 

 

 
 

 Damir Fabijančić obrazlaže prijedloge.  
 
 Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se: 
 Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Područne 
vatrogasne zajednice Buzet za 2019., te  
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne 
postrojbe Buzet za 2019. godinu. 

 

Dejan Jakac predlaže da referentica obrazloži 6., 7. i 8. točku dnevnog reda te da 
se o istima glasa pojedinačno, što se jednoglasno prihvaća.  

 

TOČKA 6. 

Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Buzeta 

     TOČKA 7. 



Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o poništenju djela  natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Buzeta 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika  poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta 

 

 

Iris Jakac obrazlaže prijedlog.  

Otvara se rasprava.  

Dejan Jakac naknade koje se naplaćuju po površinama koje se daju u najam, 

čiji je to prihod, ako je to prihod RH da li Grad Buzet radi uslugu RH i da li dobije 

neku naknadu za to? 

Damir Sirotić daje jednu sugestiju pošto je bio član komisije, predlaže da bi bio 

dobro da se dostavi  Odluku vijeća o odabiru čim prije  da se zakupnici mogu  upisati  

i odraditi daljnje radnje u APPRRR. 

Dejan Jakac od 35 hektara koliko će se dati u zakup? 

Vedran Majcan da li će natječaji biti u kontinuiteti ili ?  

Iris Jakac 65% prihoda pripada gradu Buzetu, 10 % županija i ostatak ŽI. U zakup 

će se dati otprilike pola od 35 hektara. Svakako će se ponoviti kontinuitet 

raspisivanja natječaja. Pripremila je svu dokumentaciju te će  čim prije Odluku o 

odabiru proslijediti dalje kako bi se zainteresirane osobe mogle upisati i odraditi 

daljnje radnje u APPRRR na vrijeme.  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  slijedeći 

 

ZAKLJUČAK  

Donosi se: 

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, 

Odluka o poništenju djela  natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, te  
 
Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Buzeta. 

 

 



 

 

 

TOČKA 9. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
komunalnog  redarstva Grada Buzeta za 2019. godinu 

 
 

 Elvis Šterpin obrazlaže prijedlog.  
Damir Kajin  vratio se na sjednicu. 
Vlatko Mrvoš pohvaljuje rad Komunalnog redara, predlaže da Grad Buzet više 

obrati pozornost na svoje nekretnine, da ih se pokosi i uredi.  
Dejan Jakac pohvaljuje rad Komunalnog redara.  
Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog  redarstva 
Grada Buzeta za 2019. godinu 
 
 
 
 

TOČKA 10.  
Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju dana provedbe izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 
 
 
 Roberta Kalčić Savatović obrazlaže prijedlog.  
 Vedran Majcan postavlja pitanje da li će biti isti Birački odbori za parlamentarne 
izbore i  MO , interesira ga tehnički kako će se sve to izvesti ? 

Damir Sirotić u ime Kluba IDS-a – HSU-a iznosi da su prijedlog prihvatili, smatra 
da je to pozitivno jer građane pozivati u kratkom roku  da dva puta izađu  na izbore 
smatra da nije u redu. Smatra da treba težiti da izlaznost bude čim veća.  

Siniša Žulić iznosi da Izborno povjerenstvo odradilo 80 % posla, BO nisu bili 
imenovani. Željeli bi da bude isti BO za oba izbora, ako to bude moguće. 

Damir Kajin da li će se ostvariti uvjeti na biračkom mjestu u Domu umirovljenika. 
Siniša Žulić  iznosi da ako budu ostvareni uvjeti glasat će se u Domu 

umirovljenika i to će biti objavljeno. 
Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK  

 
 

Donosi se Odluka o određivanju dana provedbe izbora za članove vijeća Mjesnih 
odbora Grada Buzeta. 



 
 
 
 Sjednica je zaključila sa radom u 21,00 sati. 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA   PREDSJEDNIK GRADSAKOG VIJEĆA 

Tatjana Merlić                                            Dejan Jakac 
 

 

 


