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1. UVODNE NAPOMENE 

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

novine Grada Buzeta", broj 12-18. - pročišćen 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 2020.            

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, koje prvenstveno nisu sadržane u drugim          

dokumentima koji se podnose Gradskom vijeću, poput godišnjeg i polugodišnjeg          

obrazloženja proračuna. 

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 2020. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

Prvo polugodište 2020. godine obilježila je pandemija koronavirusa COVID-19         

koja je uvelike izmjenila način života i funkcioniranja svih stanovnika Grada Buzeta,            

bitno utjecala na ekonomske pokazatelje buzetskog gospodarstva, a ujedno i na           

proračunske prihode. U Istarskoj županiji su, u svrhu suzbijanja epidemije          

koronavirusa, od 10. ožujka 2020. godine bila odgođena sva okupljanja stanovništva           

na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvorene su kino dvorane, knjižnice i           

čitaonice, prostori udruga civilnog društva, kao i prostori koji se koriste za            

manifestacije, svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta. Od 13. ožujka            

zatvoreni su dječji vrtići te osnovne i srednje škole, a od 14. ožujka obustavljen je rad                

ugostiteljskih objekata svih kategorija, uslužnih djelatnosti koje dolaze u bliski          

kontakt s klijentima, dok je trgovinama i trgovačkim centrima ograničeno radno           

vrijeme uz strogo pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera.  

Za pomoć građanima tijekom trajanja epidemije Gradsko društvo Crvenog         

križa Grada Buzeta otvorilo je dežurni telefon za građane koji imaju pitanja ili trebaju              

savjet i pomoć vezano uz koronavirus te uspostavilo volonterski tim koji je            



građanima u potrebi te osobama starijim od 60 godina života, kao i osobama u              

samoizolaciji, osiguravao dostavu hrane i lijekova.  

Stožer civilne zaštite Grada Buzeta koordinirao je sve službe koje su bile            

aktivirane u pomoći građanstvu, osigurao je dekontaminacijsku lokaciju za         

intervencijska vozila koja dolaze u doticaj sa zaraženim ili suspektnim osobama,           

zajedno s Istarskim domovima zdravlja - domu zdravlja Buzet osigurao je lokaciju za             

prihvat i trijažu pacijenata te izdvojeni prostor za izolaciju. Za slučaj potrebe bili su              

spremni i svi protokoli za uspostavljanje karantene za građane, kao i evakuaciju i             

zbrinjavanje korisnika i zaposlenika Doma za starije osobe u slučaju proboja virusa u             

ustanovu. Za kontakt s građanima i gospodarskim subjektima kojima je potrebno           

informiranje ili pomoć uspostavljeni su dežurni telefon Stožera civilne zaštite kao i            

e-mail adresa. Po Odluci o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravišta na            

području Republike Hrvatske te uvođenju e-propusnica za građane, buzetski Stožer          

je promptno reagirao i među prvima u RH imao svoju aplikaciju za izdavanje             

propusnica građanima Grada Buzeta i Općine Lanišće, a zatim je pri uvođenju            

zajedničkog informacijskog sustava e-propusnice prešao na izdavanje propusnica        

putem platforme e-građanin, omogućavajući građanima Grada Buzeta da zahtjeve za          

propusnicom dostavljaju putem telefona, e-maila, društvenih mreža i osobnim         

dolaskom. Stožer je bio na raspolaganju i svim gospodarskim subjektima na području            

Grada Buzeta u informiranju oko prelaska granice, međugraničnog transporta roba,          

ulaska stranih državljana (prekograničnih radnika) u RH i sl. U tri slučaja Stožer je i               

osigurao povratak stranih državljana koji su se zatekli u Gradu Buzetu u svoje države,              

odnosno osigurao boravak u Buzetu dok se ne steknu uvjeti za njihov povratak. 

Za pomoć buzetskom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je i           

dva paketa mjera pomoći radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica         

uzrokovanih epidemijom i rasterećenja poduzetnika i obrtnika na području Grada          

Buzeta. Donesenim Odlukama odobrilo se za 100% smanjenje mjesečnih iznosa          

zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta, počevši           

od mjeseca ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one             

poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada. Svim ostalim         

poduzetnicima (zakupnicima), smanjila se zakupnina poslovnog prostora za 50 % do           

kraja mjera navedenih u prethodnom stavku. Slijedom okolnosti poduzetnici koji su           

obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja oslobođeni su plaćanja         

komunalne naknade do kraja navedenih mjera. Poduzetnicima u proizvodnim         

djelatnostima odgodilo se plaćanje komunalne naknade na tri mjeseca. Obveznicima          

kojima je bila utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih          

rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave            

svih mjera zabrane odobrilo se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog         

doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci. Isto tako svim obveznicima obustavljeno je             

plaćanje spomeničke rente. Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju           

ugostiteljsku djelatnost na području Grada Buzeta, odgodio se rok dospijeća plaćanja           

porezne obveze za tri mjeseca. 



Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, donio je također odluku o          

oslobađanju od plaćanja dječjeg vrtića i produženog boravka u Osnovnoj školi za            

vrijeme trajanja mjera za sve polaznike i učenike. 

Tijekom travnja i svibnja svojim su se donacijama u savladavanju epidemije           

priključili i mnogi buzetski gospodarstvenici. Dio ih se uključio u donacije zaštitne            

opreme i dezinfekcijskih sredstava, dio je donirao namirnice i kuhao obroke za            

korisnike usluga socijalne skrbi i starije stanovništvo, a dio se uključio u volonterske             

aktivnosti Crvenog križa. Tim su hvalevrijednim postupcima buzetski        

gospodarstvenici, ali i svi ostali volonteri još jednom dokazali kako je Buzeština            

izrazito humana i socijalno osjetljiva sredina.  

S obzirom da je Vlada RH odgodila predaju godišnjih financijskih izvješća           

trgovačkih društava bilo nismo bili u mogućnosti preuzeti analizu Financijske          

agencije (FINA-e) izrađenog po zaprimanju Godišnjih financijskih izvješća        

trgovačkih društava za 2019. godinu, koja bi po svim pokazateljima trebala biti            

prilično uspješna za buzetsko gospodarstvo. 

Usprkos gospodarskoj krizi uzrokovanoj epidemijom koronavirusa COVID-19       

Buzet je jedini grad u RH koji je u travnju 2020. imao manji broj nezaposlenih u                

odnosu na ožujak, kada su se posljedice korona krize već jače osjetile i to za 6,06%.                

Kada promatramo period izvještavanja u evidenciji Hrvatskog zavoda za         

zapošljavanje u lipnju je zabilježena 21 osoba više nego na početku godine, što je              

najmanji broj među gradovima u Istarskoj županiji. 

U izvještajnom razdoblju na području Grada Buzeta otvoreno je 18 novih           

tvrtki i obrta, tri su završila u stečaju, a 12 je ugašenih. 

 

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 

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. U prvoj polovici godine             

pripremljeni su i doneseni Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta            

za razdoblje 2020. - 2026., akti vezani uz raspisivanje Izbora za izbor članova vijeća              

mjesnih odbora Grada Buzeta, donesena je Odluka i proveden natječaj za zakup            

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada         

Buzeta, usvojena je Odluka o uključenju Grada Buzeta u Program izgradnje stanova            

po Programu društveno poticane stanogradnje, te niz Odluka pomoći gospodarstvu          

uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa.  

Zbog nemogućnosti održavanja sjednica Gradskog vijeća Grada Buzeta zbog         

propisanih mjera suzbijanja epidemije koronavirusa, Gradsko vijeće Grada Buzeta         

prvo je u Republici Hrvatskoj održalo sjednicu vijeća putem videokonferencije. U           

razdoblju trajanja mjera na ovaj su način održane tri sjednice. 

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          

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. 

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

informatičke infrastrukture, prvenstveno GIS baza podataka, izrađena je i aplikacija          

“Gradska kasa” koja uz prikaz “Proračuna za građane” ima i mogućnost pretraživanja            

utroška proračunskih sredstava u obveze i programe koji se sufinanciranju iz           

gradskog proračuna. Mobilna i web aplikacija “Komis” prijave komunalnih problema          

na području Grada Buzeta je dodatno unaprijeđena, a u lipnju je izrađena i web              

aplikacija za upis djece u Dječji vrtić “Grdelin” Buzet čime se po prvi puta omogućilo               

e-upise buzetskim mališanima. 

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 2019. godine, redovito je ažurirana gradska web stranica www.buzet.hr. 

http://www.buzet.hr/


Aktivirana je i službena Viber i Telegram zajednica Grada Buzeta zahvaljujući           

kojom se informacije plasiraju građanima neposredno putem komunikacijske Viber i          

Telegram aplikacije na njihove mobilne uređaje što omogućuje još brži i efikasniji            

protok informacija i povećava njihovu dostupnost. U dva mjeseca, koliko zajednica           

postoji, u nju se evidentiralo šestotinjak naših sugrađana.  

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 koji su biki vezani za postavljanje vrata na graničnoj crti u selu Mlini,              

promocije značajnih projekata za razvoj Grada, a nastavljen je i redoviti prijem            

sugrađana u cilju informacija i rješavanja njihovih određenih problema. 

2.3. Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo ukupno šest sjednica           

Gradskog vijeća, od čega tri redovne u gradskoj vijećnici, dvije redovne elektronskim            

putem (videokonferencije) te jednu izvanrednu elektronskim putem       

(videokonferencija). Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću Grada Buzeta         

uputio ukupno 22 prijedloga odluka i 6 prijedloga zaključaka o prihvaćanju Izvješća            

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

razdoblju. Usvojeno je Godišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu, te            

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu. Gradsko vijeće            

donijelo je i Zaključak o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma na području            

Grada Buzeta za razdoblje 2020. - 2026. godine. 

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.  

Gradsko vijeće Grada Buzeta je raspisalo Izbore za izbor članova vijeća           

mjesnih odbora na području Grada Buzeta za 29. ožujka 2020. godine, međutim zbog             

nepovoljne epidemiološke situacije krajem ožujka Gradsko vijeće je donijelo Odluku          

o odgodi Izbora i oni su se održali u srpnju zajedno s Izborima za zastupnike u                

Hrvatski sabor. 

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.  

Sukladno tadašnjoj epidemiološkoj situaciji gradonačelnik Grada Buzeta       

održao je u krajem veljače sastanak s buzetskim ugostiteljima glede problematike           

rada i načina rada ugostiteljskih objekata. 

Posebna se pažnja posvetila radu Doma za starije s ciljem sprječavanja           

proboja koronavirusa među najranjivije stanovnike našega grada te osiguranju         

potrebnih mjera, sredstava i opreme za siguran rad djelatnika i boravak korisnika u             

ovoj gradskoj ustanovi. 

Putem projekta InCity+, financiranog putem Europskog socijalnog fonda, koji         

se provodio i tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine, održana su tri gospodarska             

vijeća. U veljači je buzetskim gospodarstvenicima predavanje na temu “Upravljanje          

vremenom i prioritetima” održao prof. dr. sc. Velimir Srića, svibanjsko gospodarsko           

vijeće održano je na temu utjecaja epidemije virusa COVID-19 na gospodarstvo grada            

Buzeta, a u lipnju je buzetskim gospodarstvenicima direktor Istarske razvojne          

agencije IDA predstavio kreditne linije, edukativne aktivnosti i aktualne projekte          

IDA-e. 

Redovito se održava komunikacija i 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, Plzet).  

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

Uz pandemiju koronavirusa značajne su aktivnosti poduzete protiv nastavka         

ograđivanja granične crte između Republike Hrvatske i Slovenije, posebno         

postavljanjem zaštitne ograde i vrata usred sela Mlini bez najave, koja je nekad             

jedinstveno selo sada i fizički podijelila u dva dijela. Za 50-ak mještana onemogućen            

je tako prolazak do njihovih oranica i šuma, te njihovih nekretnina koje sada moraju              

gledati kroz panelnu ogradu na slovenskom dijelu teritorija, što je ionako težak život             

uz granicu učinio dodatno otežanim. Gradonačelnik Grada Buzeta tim je povodom           

uputio nekoliko dopisa Policijskoj upravi Koper, nakon kojih je ipak u određenom            

režimu stanovnicima koji posjeduju međugranične propusnice omogućen prolazak        

kroz graničnu crtu na tom području. Isto tako upućen je i dopis slovenskom ministru              

unutrašnjih poslova sa željom da se na ovakvim graničnim crtama usred naseljenih            

mjesta, koje direktno utječu na međususjedske odnose i kvalitetu života uklone           

postavljene ograde na prometnicama i kontrola granične crte vrši na drugačiji način,            

koji je primjereniji današnjem vremenu. 



Gradonačelnik Grada Buzeta bio je i inicijator pisma 24 gradonačelnika i           

načelnika gradova i općina koje graniče s Republikom Slovenijom predsjednicima          

Vlada Republike Hrvatske i Slovenije, a protiv inicijative dijela slovenskih župana           

koji su tražili od Državnog zbora Republike Slovenije aktivaciju članka 37.a Zakona o             

obrani Republike Slovenije, koji kaže kako: “Ako to zahtijeva sigurnosna situacija,           

Državni zbor, na prijedlog Vlade, dvotrećinskom većinom prisutnih članova može          

odlučiti da iznimno pripadnici Oružanih snaga Slovenije, sudjeluju s policijom, u           

široj zaštiti državne granice, u skladu s planovima i nakon prethodne odluke Vlade.”             

Hrvatski (grado)načelnici u tom su pismu nedvosmisleno i beskompromisno odbacili          

bilo kakve aktivnosti uz granicu koje ne pridonose boljem i kvalitetnijem suživotu            

ljudi s obje strane granične crte, pa tako i slanjem oružanih snaga susjedne države. 

S predstavnicima Hrvatskih voda, Općine Oprtalj, Turističke zajednice        

Istarske županije te Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i           

vodno gospodarstvo održani su sastanci vezano uz revitalizaciju starog korita rijeke           

Mirne i zaštitu staništa tartufa u Motovunskoj šumi. Rezultat je to pisma namjere             

vezano za spas Motovunske šume; tj. Restauracije starog toka rijeke Mirne kako bi se              

stvorili uvjeti za očuvanje ekološke mreže područja HR2000619 - Mirna i šire            

područje Butonige, a kojeg su gore navedeni partneri s područja Istarske županije            

uputili Hrvatskim vodama u travnju 2019. godine. Isto tako, zajedno s Istarskom            

županijom, Hrvatskim šumama, Općinom Oprtalj, Ustanovom Natura Histrica i         

Hrvatskim šumarskim institutom kandidiran je na natječaj programa Life projekt          

naziva “Motovun4Life”. Radi se o projektnoj ideji prilagodbe šumskogospodarskih         

zahvata na području Motovunske šume na program Life, financiran iz EU fondova.            

Cijeli radni naziv projekta je: Prilagodba šumskogospodarskih zahvata s ciljem          

poboljšanja ekoloških uvjeta staništa zaštićene faune područja posebnog rezervata         

šumske vegetacije Motovunska šuma, a cilj mu je također zaštita staništa bijelog            

tartufa te smanjenje ulazaka u šumu strojeva i ljudi prilikom provedbe           

šumskogospodarskih zahvata i monitoringa. 

Krajem mjeseca veljače održan je sastanak s ministricom poljoprivrede te          

predstavnicima Istarske županije, Hrvatskih šuma i Udruge tartufara “Istra” vezano          

uz problematiku tartufarenja u državnim šumama u dolini rijeke Mirne. 

Značajan ekološki projekt koji se također tijekom prve polovice 2020. godine           

izvodio na našem području je i LandSlidePlan, znanstveni projekt Hrvatske zaklade           

za znanost „Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje          

namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije“ (LandSlidePlan) kojeg provodi        

Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba. Misija projekta LandSlidePlan je        

stjecanje novih znanja nužnih za praktičnu procjenu podložnosti na klizanje, u svim            

dijelovima Republike Hrvatske, sa svrhom izrade karata podložnosti koje će biti           

korištene od strane regionalne i lokalne uprave u procesu planiranja namjene           

zemljišta. U sklopu projekta izraditi će se pouzdana karta podložnosti na klizanje s             

najboljim prikazom područja podložnih na klizanje i područja s niskom vjerojatnosti           

pojave klizišta primjenom znanstvenih metoda na reprezentativnim područjima u         



Republici Hrvatskoj sa specifičnim inženjerskogeološkim uvjetima koji uvjetuju        

pojavu klizišta. Područje obuhvata je više od 60 posto površine Grada Buzeta, a osim              

našega grada pilot projekti provoditi će se i na području Grada Zagreba, Grada             

Lepoglave i Općine Bednja.  

Grad Buzet u nekoliko je navrata tijekom izvještajnog razdoblja bio domaćin           

sastancima inicijative osnivanja Regionalnog parka Ćićarija, prvoga takve vrste u          

Republici Hrvatskoj, s ciljem zaštite prirodnog okoliša i revitalizacije toga područja           

kroz projekte održivog razvoja. Regionalni park prilika je za razvoj i zaštitu ovog             

velikog, ekonomski slabo razvijenog i nedovoljno naseljenog područja koje uključuje          

cijelo administrativno područje Općine Lanišće te manje dijelove područja Grada          

Buzeta. Radi se o najvišoj županijskoj kategoriji zaštite prirode i odluku o njegovom             

proglašenju donosi Županijska skupština uz prethodno odobrenje Ministarstva        

zaštite okoliša i energetike. 

U izvještajnom smo razdoblju nastavili suradnju s Ministarstvom kulture         

Republike Hrvatske vezano uz projekt Kulterra i sanaciju crkve Sv. Magdalene na            

Kaštelu Petrapilosa. Održani su sastanci s predstavnicima Ministarstva turizma         

vezano uz novi paket turističkih zakona i mogućnostima projektnog udruživanja. 

Učestala je bila i koordinacija svih istarskih gradonačelnika, predstavnika         

Istarske županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije oko donošenja odluka,           

mjera i preporuka suzbijanja epidemije koronavirusa, kao i donošenja mjera pomoći           

gospodarstvu u prevladavanju krize nastale tijekom epidemije.  

Gradonačelnik je održao i nekoliko sastanaka s predstavnicima Agencije za          

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vezano uz projekte koje Grad            

Buzet realizira u sklopu programa Ruralnog razvoja Europske unije, kao što su            

rekonstrukcija Dječjeg vrtića, izgradnja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici te uređenje           

poučnih staza. 

2.6. Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i          

inozemstvu  

Zbog navedene epidemiološke situacije u prvoj je polovici godine suradnja          

Grada Buzeta s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave bila značajno           

skromnija od planiranog. Po otvaranju granica između Republike Hrvatske i          

Slovenije, gradonačelnik je 19. svibnja održao sastanke u Kopru s gradonačelnikom           

Kopra Alešom Bržanom i njegovom zamjenicom Jasnom Softić. Tema sastanka bila           

je dodatno ograđivanje od strane Republike Slovenije na graničnoj crti te stanje            

vodoopskrbe koja je izuzetno značajna za područje slovenske Istre. Također, s           

direktorom policijske uprave Koper gosp. Igorom Ciperleom održan je sastanak sa           

temom dodatnog olakšavanja prelaska granične crte u selu Mlini za tamošnje           

stanovnike s važećom propusnicom. 

Početkom godine, na inicijativu Slovenskog kulturnog društva “Lipa” i uz          

podršku Grada Buzeta i Mestne občine Koper dogovorena je suradnja između           



Občinske knjižnice Srečka Vilharija Koper i Gradske knjižnice Buzet, zahvaljujući          

kojoj od veljače 2020. godine u buzetsku osnovnu školu jednom mjesečno dolazi            

bibliobus s literaturom namijenjenoj prvenstveno učenicima slovenskog jezika, ali i          

svoj ostaloj buzetskoj djeci kao i članovima Gradske knjižnice Buzet, koji mogu            

besplatno koristiti njegove usluge i programe. Na dočeku bibliobusa uz          

gradonačelnika Buzeta prisutni su bili i zamjenica gradonačelnika Kopra gđa. Jasna           

Softić, državni tajnik Ureda za slovence u inozemstvu i prekograničnim državama           

Rudi Merljak te ravnatelji buzetske i koparske knjižnice te predstavnici Društva           

“Lipa”.  

Grad Buzet sa slovenskom Občinom Žalec surađuje na projektu eHEALTH vs           

COVID-19 te je stoga u drugoj polovici lipnja održan sastanak s delegacijom Občine,             

Zdravstvenog doma i razvojne agencije predvođenih županom Jankom Kosom, na          

zajedničkoj suradnji oko spriječavanja širenja pandemije. 

S gradovima i općinama središnje Istre sredinom veljače održano je nekoliko           

radnih sastanaka sa temom projektnog udruživanja Turističkih zajednica unutrašnje         

Istre kako bi se sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama zajednički           

kandidirali određeni projekti na predviđene državne izvore financiranja. 

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 i suradnja s Agencijom za pravni promet i posredovanje           

nekretninama (APN) oko početka realizacije izgradnje POS stanova na području          

Grada Buzeta.U izvještajnom razdoblju pripremljena je potrebna dokumentacija        

sukladno Zakonu u poticajnoj stanogradnji i uputama APN-a. 

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. U izvještajnom razdoblju izgrađena je centrala za             

područje Grada Buzeta te Općine Lanišće i izvršen veći dio radova na spajanju grada              

na optičku mrežu RUNEa u Primorsko-goranskoj županiji. U sklopu projekata          

modernizacije i digitalizacije poslovnih procesa u javnoj upravi Istarske županije          

gradonačelnik je sudjelovao na nekoliko sastanaka s predstavnicima uprave T-Coma,          

ICT sektora HGK, te predstavnika Fakulteta za informatiku iz Pule. 

 

 

 



2.8. Europski projekti 

Grad Buzet aktivno je nastavio sa realizacijom svih odobrenih projekata          

sufinanciranih sredstvima Europske unije. U prvoj polovici 2020. godine završen je           

projekt Kulterra kojim je rekonstruiran i opremljen multimedijom kaštel Petrapilosa,          

te je kaštel pušten u funkciju. 

Krajem lipnja završen je i projekt “InCity+ nastavak izgradnje socijalnog          

dijaloga na području Grada Buzeta” koji je financiran u okviru Operativnog programa            

„Učinkoviti ljudski potencijali“, sredstvima Europskog socijalnog fonda u        

100%-tnom iznosu. U sklopu projekta su održane radionice za gospodarstvenike,          

članove sindikata, okrugli stolovi, sastanci Gospodarskog vijeća Grada Buzeta,         

izvršena je Analiza stanja socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta. 

Posebno ističemo nekoliko značajnih projekata čija je realizacija tekla tijekom          

izvještajnog razdoblja: 

2.8.1. Aglomeracija javne odvodnje i vodoopskrbe Buzet 

Na samom završetku je 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 130 milijuna kuna            

investicija u izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodovodne mreže na području           

aglomeracije Buzet. U izvještajnom razdoblju izrađena je Studija izvodljivosti         

projekta, te se nastavilo sa ishodovanjem projektne dokumentacije i građevinskih          

dozvola za pojedine dionice. 

2.8.3. Poduzetnički inkubator Verzi 

Projekt poduzetnički inkubator "Verzi" sufinancira se iz strukturnih fondova         

Europske unije. 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          

nastavljeni su građevinski radovi na objektu, a značajna je pažnja posvećena           

problematici kašnjenja radova od strane izvođača.  

2.8.4. Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića “Grdelin” Buzet 

Početkom 2020. godine krenuli su građevinski radovi u sklopu projekta          

rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića “Grdelin” Buzet. Ukupna vrijednost         

projekta je 10.085.308,88 kn od čega 9.602.593,88 kuna iznose građevinski radovi,           

143.750,00 kuna iznosi stručni nadzor građenja te opremanje koje iznosi ukupno           

338.965,00 kuna. Cjelokupna investicija sufinancirana je u iznosu od 5.913.600,00          

kuna u sklopu mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za           

razdoblje 2014.-2020, dok preostali dio financira Grad Buzet. Projekt obuhvaća          



dogradnju novog dijela na istočnoj strani od ukupno 857 m2 nove bruto površine na              

dvije etaže, u kojima će biti smještene prostorne jedinice za 4 odgojne skupine,             

sanitarni čvorovi, terase i prostorije za stručno osoblje vrtića. Početkom godine           

raspisana je javna nabava te potpisan ugovor i započeli su građevinski radovi na             

izgradnji pristupne i interne prometnice za potrebe Dječjeg vrtića “Grdelin”. 

2.8.5. WiFi4EU 

Uspješnom prijavom na projekt WiFi4EU Grad Buzet osigurao je vaučer za           

nabavu opreme i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični Internet na području            

Grada Buzeta. Predviđeno je postavljanje pristupnih točaka na 9 lokacija na području            

grada. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave te se           

tijekom srpnja i kolovoza očekuje puštanje sustava u funkciju. 
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