
 
 
 
 

 

 
 

GRAD BUZET 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

 
 
 
 

 
Usvajanje skraćenog zapisnika s 

32. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 27. kolovoza 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 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 27. kolovoza 2020. godine  

 
1.  

 
Prihvaća se Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 27. kolovoza 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 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 27. kolovoza  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 projekte. 
 
Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Elvis Černeka, Damir Sirotić, Dejan 

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

Černeka,  Dubravka Črnac Dujanić,  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća: Vlatko Mrvoš, Vedran Majcan, Mirta Ćaleta, 

Zdravko Ćurić. 
 

Ostali prisutni: Mirjana Pavletić, Vedrana Gregorović Hrvatin, Ervina Šurković 
Kisiček, Martina Zlatić,  Elvis Šterpin, Elena Grah Ciliga, Roberta Kalčić Savatović,  
Ana Pernić, Siniša Žulić,  Gordana Čalić Šverko. 

 
Dejan Jakac otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da je prisutno 10 

vijećnika, te predlaže slijedeći dnevni red koji se jednoglasno prihvaća 
 
 

DNEVNI RED  
 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 23. srpnja 2020. godine. 

2. Pitanja i prijedlozi.                                                                 

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

financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 

2019. godinu. 

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

trgovačkog društva PLZET d.o.o. za 2019. godinu. 

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

trgovačkog društva PARK d.o.o. Buzet za 2019. godinu. 

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

trgovačkog društva PARK odvodnja d.o.o. za 2019. godinu. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 

Buzeta za 2020. godinu. 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja 

iz Proračuna Grada Buzeta. 



 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 

kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području 

Grada Buzeta.  

           

 
TOČKA 1.  

Usvajanje skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 23. srpnja 2020. godine 

 
 

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno uz 10 glasova 
„za“  donosi slijedeći  
 
 

ZAKLJUČAK   
 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 23. srpnja 2020. godine.  
 
 
 

TOČKA 2.  
Pitanja i prijedlozi 

 

 

 Damir Kajin postavlja pitanje kako će se obilježiti ove godine Dan grada i auto 

moto utrke s obzirom na prisutnost pandemije, te koliko će nas sve koštati? 

Razgovarao je sa nekim osobama iz Istarskih toplica,  42 ljudi je zaposleno i to 

većinom iz područja grada Buzeta,  a trenutno ima 11 gostiju. Smatra da bi se 

trebala napraviti posebna sjednica Gradskog vijeća kako bi se razmatrale mjere 

kojima bi se pomoglo buzetskom gospodarstvu. Predlaže da se cesta od benzinske 

postaje INA do skretanja za naselje Most treba popraviti, te dio ceste od Istarskih 

toplica do skretanja za selo  Gradinje. Zahvaljuje se svim djelatnicima Doma 

zdravlja, Doma za starije i nemoćne  i svim ostalim tvrtkama koje su u trenucima 

pandemije  odradili velik posao. 

Melisa Piuti vezano uz  novu pedagošku godinu da li se znaju odredbe stožera  

za školsku i vrtićku djecu te da li će se isto moći organizirati? 

Dejan  Jakac iznosi da je vijećnik Mrvoš pismenim putem poslao slijedeća pitanja:“  

1. Od bivšeg predsjednika MO Štrped g. Senada Flega dobio sam informaciju da se 

nije izvršila službena primopredaja na novoizabranog predsjednika MO Štrped već da 

su mimo njegovog  znanja preuzeti pečat i narudžbenice. Molio bih pojašnjenje za taj 

vrlo neobičan način prijenosa "vlasti". 
 

 



Pitanje za pročelnicu Elenu Grah Ciliga 

2.  U godinama kada je Buz@teen bio održavan prije Motovun film festivala, 

organizator festivala kao da je namjerno iz najave u medijima propustio spomenuti 

buzetski festival koji je ujedno generalna proba za Motovunski. 

Mišljenja sam da se takva vrsta festivala bez odličnog marketinga mjesecima ranije 

nema smisla održavati. 

Filmski festival Buz@teen 2020. Održao se po principu "navrat-nanos" pa me zanima 

koliki su bili troškovi održavanja festivala i koliko su bili prihodi od prodaje ulaznica i 

sponzora?  

3. Buzeština svojom površinom obuhvaća 165 km2 sa raštrkanim mjestima, selima i 

zaseocima. Svjestan činjenice da živimo u izazovnim vrjemenima, želio bih ovim 

putem pohvaliti djelatnike Parka d.o.o. jer nam grad i okolna mjesta izgledaju uredno 

svima nama na ponos. Naravno i sami Buzećani daju svoj doprinos ta je to tako i 

jedino zajedničkim naporima tako može ostati ili biti još bolje.“ 

Siniša Žulić iznosi da se bez obzire na uvjet u kojima smo se našli nastojalo ipak 

nešto napraviti za Dan grada  no ne u oblicima i sa količinom ljudi kako je to bilo do 

ove godine. Održan je sastanak sa načelnikom Stožera Civilne zaštite IŽ  i 

ravnateljem HZZJZ IŽ  te je dogovoreno da  će se auto moto utrka održati bez 

gledatelja. Centralne fešte na trgu Fontana u subotu neće biti već nam je cilj da se 

druženje ljudi održi po kafićima poštujući epidemiološke mjere, isto tako i u petak, 

grad će sufinancirati muziku, a u nedjelju će raditi nekoliko ugostitelja u Starom 

gradu na otvorenom, bez kostimiranih šetača. Svečana sjednica biti će 

najvjerojatnije  u velikoj sali sa rastojanjem i točnim broje uzvanika. Vezano uz 

istarske toplice i popunjenje broja gostiju iznosi da istu sudbinu dijele i buzetska 

dva hotela. Osobno smatra da linearna raspodjela  sredstava gospodarstvenicima 

ne bi napravila neki veliki efekt, ima informaciju da će se već na jesen  iz programa 

Mjera i oporavka i otpornosti  EU značajno subvencionirati poslovanja 

gospodarskih subjekata prema određenim pravilima. Mi smo se fokusirali da i dalje 

ako je nekome potrebna pomoć istu zatraži. Vezano uz dionicu ceste prema naselju 

Most, i dalje prema Istarskim toplicama i dalje, Hrvatske ceste naručile su i 

napravljen je projekt rekonstrukcije državne ceste od Istarskih toplica do skretanja 

za mjesto Završje i Antonce. Vjeruje da će se u narednim danima održati sastanak 

sa predstavnici Hrvatskih cesta pa će imati više informacija . Iznosi da se u 

Gradskoj upravi održalo konstituiranje vijeća MO, a primopredaja se nije održala. 

Možda je osoba koja je bila u MO zadužena za potpisivanje predala određene 

papire no  formalne primopredaje nije bilo, a kada se situacija sa pandemijom malo 

smiri odraditi će se taj dio. Vezano uz filmski festival slaže se da je promocija od 

strane organizatora bila dosta „mršava“, s obzirom na situaciju sa Corona virusom 

bilo je razgovora da li će se uopće održati festival no organizator je inzistirao na 

istom, a u dogovoru sa županijskim stožerom dogovoreno je da to bude vikend od 

20.-23. kolovoza. Raduje ga što je broj ljudi bio zadovoljavajući. 

Ana Pernić smjernice za početak školske godine napravljene su prije par dana, 

mjere su vrlo rigorozne. U kontaktu smo sa ravnateljicama škola i vrtića. One su 

uspjele napraviti sve da se nastava i vrtić mogu startati sa radom. Najizazovniji će 

biti proces adaptacije u vrtiću koji će se razlikovati od dosadašnjih godina. Djeca 

će dolaziti u manjim skupinama  u vrtić i kraće će vremena sa svojim roditeljima 

boraviti u ustanovi. Prema preporuci vrlo velik dio aktivnosti odvijati će se u dvorištu 



dječjeg vrtića. U osnovnoj školi uspjeti će se organizirati jednosmjenska nastava, 

sukladno svim preporukama, a izazov je rad produženog boravka s obzirom da nije 

preporučljivo miješanje učenika različitih razreda, no ravnateljica ima prijedlog da 

se problem riješi sa postojećim kadrom tako da će se i taj dio riješiti. Za učenike od 

5- 8 razreda obaveza je učenika da nose maske, s obzirom da je to relativno velik 

izdatak za kućne budžete Grad Buzet odlučio je financirati nabavu platnenih maski 

za sve učenike od 5-8 razreda, a sa IŽ dogovoreno je da preuzmu obavezu 

financiranja maski za srednju školu.  

Damir Kajin smatra da treba inzistirati da se sanira dio  ceste od benzinske 

stanice INA do skretanja za naselje Most.  

 

Damir Sirotić pridružuje se radu sjednice.  

 

TOČKA 3.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“  

Buzet za 2019. Godinu 
 
 

Mirjana Pavletić obrazlaže prijedlog.  
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno uz 11 glasova „za“ 
donosi  

 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 
Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 2019. godinu 

 
 

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

trgovačkog društva PLZET d.o.o. za 2019. godinu 
 

Vedrana Gregorović Hrvatin obrazlaže prijedlog.  
Rasprave nema te se jednoglasno uz 11 glasova „za“ donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva PLZET 
d.o.o. za 2019. godinu. 

 
 

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

trgovačkog društva PARK d.o.o. Buzet za 2019. godinu. 
 
 



TOČKA 6.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

trgovačkog društva PARK odvodnja d.o.o. za 2019. godinu. 
 
 

Ervina Šurković Kisiček obrazlaže prijedloge te moli da se vijećnicima naknadno 
dostavi ispravno Izvješće o radu Park-a za 2019. godinu jer je isto naknadno 
dorađeno.   

Otvara se rasprava.  
Damir Kajin postavlja pitanje koliko je smrtnih slučajeva bilo u prošloj godini, a 

koliko u ovoj ? 
Ervina Šurković Kisiček ne može sa sigurnošću reći broj,  no  trećina ove godine 

u odnosu na prošlu.  
Damir Sirotić pohvaljuje rezultate Parka i građene koji su savjesni i poštuju 

oduke. Također pohvaljuje Park koji su organizirali rad tvrtke kada su skoro svi 
djelatnici bili u izolaciji, a isto tako i  građane koji su uskočili u pomoć pri radu i tu 
se vidi solidarnost Buzećana. 

Dejan Jakac pohvaljuje odvojeno prikupljanje otpada, jer često je na terenu i vidi 
da drugi gradovi nemaju čak ni raznovrsnih kanti za razvrstavanje otpada.  

Ervina Šurković Kisiček pohvaljuje tvrtku „Volte“ i Marina Ivančića koji su uskočili 
u pomoć u vremenu izolacije djelatnika Parka.  

Nakon rasprave prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog 
društva PARK d.o.o. Buzet za 2019. godinu daje se na glasovanje te se 
jednoglasno uz 11 glasova „za“ isti prihvaća. 

Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva PARK 
odvodnja d.o.o. za 2019. godinu daje se na glasovanje te se jednoglasno uz 11 
glasova „ za“ isti prihvaća. 

Donosi se slijedeći  
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva PARK 
d.o.o. Buzet za 2019. godinu. 

 
Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva PARK 

odvodnja d.o.o. za 2019. godinu. 
 
 

 
TOČKA 7. 

Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Buzeta za 2020. godinu 

 
 
 Damir Sirotić u ime Odbora za priznanja i nagrade  iznosi da je odbor održao 
dvije sjednice. Svi pristigli prijedlozi su prihvaćeni, te predlažu i Gradskom vijeću 
da prihvate prijedlog.  
Rasprave nema te se jednoglasno uz 11 glasova „za“ donosi  
 

 



ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta za 2020. godinu 
 
 

 
TOČKA 8.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz 
Proračuna Grada Buzeta 

 
 
Elena Grah Ciliga obrazlaže prijedlog.  
Rasprave nema te se jednoglasno uz 11 glasova „za“ donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se  Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada 
Buzeta, s time da se u članku 2. u stavku 3. alineja treća briše.   

 
 

TOČKA 9.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 

kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području 

Grada Buzeta 

 

 

Elvis Šterpin obrazlaže prijedlog.  

Rasprave nema te se  jednoglasno uz 11 glasova „za“ donosi se  

           

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta. 

 

 

 Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključila sa radom u 20,30 

sati. 

 

 

 

ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

  Tatjana Merlić                                                    Dejan Jakac 

 


