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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 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 23. srpnja 2020. godine  

 
1.  

 
Prihvaća se Zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 23. srpnja 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 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane  23. srpnja   2020. godine 
 
 

 

Sjednica  se održava video-telefonskim  putem. 
 

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,  Sandi 

Černeka,  Dubravka Črnac Dujanić, Vlatko Mrvoš, Vedran Majcan.  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća: Mirta Ćaleta, Zdravko Ćurić. 

 
Ostali prisutni:   Siniša Žulić,  Ana Pernić, Roberta Kalčić Savatović, Martina 

Zlatić, Mila Nežić, Silvana Pavletić, Gordana Helen Šišović, Elena Grah Ciliga i Elvis 
Štrpin. 

 
 
Dejan Jakac otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, vrši prozivku, konstatira 

da je na sjednici prisutno 13 od 15 vijećnika, te predlaže slijedeći dnevni red.  

Otvara se rasprava. 

Damir Sirotić predlaže da se 7. točka dnevnog reda „Razmatranje prijedloga i 

donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi 

Buzet i Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet“, odgodi za jednu od idućih sjednica 

Gradskog vijeća, jer  Upravno vijeće JVP  želi razjasniti neke nejasnoće.   

Prijedlog se daje na glasovanje te se uz 13 glasova „za“ prijedlog prihvaća. 

Predloženi prijedlog dnevnog reda bez točke 7. „Razmatranje prijedloga i 

donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi 

Buzet i Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet“ daje se na glasovanje te se uz 13 

glasova „za“ prijedlog prihvaća. 

Donosi se slijedeći  

 

 

 

 



D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 21. svibnja 2020. godine. 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 10. lipnja 2020. godine. 

3. Pitanja i prijedlozi.                                                                    

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

Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. godinu i Programa rada za 2020. godinu. 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog 

izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2019. godinu. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća 

o radu i Financijskog izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2019. godinu. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju 

Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu s pripadajućim aktima: 

a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 

2020. godine 

b) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih 

programa u 2020. godini.        

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

Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine. 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. 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. II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu, 

c. II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 

2020. godinu, 

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

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

godinu, 

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

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

za 2020. godinu, 

h. II. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, 

i. II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

j. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju Odluke o odgodi 

dospijeća poreza na potrošnju. 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje 

sporazuma o suradnji i prihvaćanju Programa između Istarske županije,  

jedinica lokalne samouprave i Istarske razvojne agencije za kreditnu liniju 

„Poduzetnik Istarska županija 2020“. 

            



 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 21. svibnja 2020. godine 

 
 

 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno uz 13 glasova 
„za“ donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Usvaja se zapisnik da  29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 
dana 21. svibnja 2020. godine 

 
TOČKA 2. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 10. lipnja 2020. godine 

 

 

 Usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 10. 

lipnja 2020. godine. 

 

 

TOČKA 3.  

Pitanja i prijedlozi 

 

Damir Kajin vezano uz pandemiju Covid iznosi da svaki dan na portalu čitamo 

koliko je oboljelih u Istri,  očekuje da se točno po gradovima od Stožera kaže koliko 

je zaraženih u pojedinoj sredini, u pojedinoj Općini ili Gradu, a ne da ljudi nagađaju. 

Jednako tako očekuje da Grad Buzet kao što je pomogao gospodarstvu u 3.,4.,5. 

mjesecu, nastavi s konkretnim  mjerama i za period do kraja ove godine, tim više 

što nam je rebalansom proračuna isti manji za 0,5 %, ili cca. 40 000 €. Očekuje da 

se pokuša izaći u susret ljudima,  onima koji plaćaju poslovne prostore, komunalne 

naknade ili ostala davanja, a ne da ih u zimi jednostavno moramo otpisivati i kroz 

socijalne pomoći one koji su hranili Buzet izdržavati. Vezano uz Ćićariju,  pročitao 

je podatak da 2015. godine na Ćićariji je  živjelo  295 stanovnika, postavlja pitanje 

da li možemo potaknuti vladu da Ćićariju proglase regionalnim ili nacionalnim 

parkom, ne na način da se tamo ništa ne može graditi, ne na način da se tamo 

isključe sve investicije, bilo da je riječ o gradnji vjetroelektrana  ali ne na  način da 

to bude prostor koji će biti zatvoren za bilo koje aktivnost,  trebalo bi ga pokušati na 

bilo koji način turistički valorizirati, kako bi na tom području ostalo stanovništvo raditi 

i živjeti. Volio bi da se pokuša apostrofirati  zaštita tog prostora s ciljem opstanka 



stanovništva. Predlaže da se pogleda znak koji se nalazi na kružnom toku na 

Goričici, te da bi istoga  treba vratiti u prvobitno stanje  kako ne bi netko nastradao.  

Vlatko Mrvoš iznosi da učestalo vidi da kroz centar grada prolaze šleperi, iako 

je zabrana prometovanja, predlaže da se informira policija o tome te da vode 

računa o kršenju prometa. Iznosi da je vidio da je na zgradi bivše škole u 

Krušvarima odašiljač telekoma i to više godina pa ga interesira kome se i koliko 

plaća naknada, ako je unutar proračuna volio bi znati koja je to stavka u proračunu? 

Iznosi prijedlog koje je svojedobno iznio i bivši vijećnik Branko Rončević, a radi se 

o majkama koje šeću sa kolicima  prema Starom gradu, one moraju do starog grada 

ići glavnom cestom što je dosta nesigurno , pa predlaže da se od centralnog 

spomenika rade serpentine prema Malim vratima, te da se postave klupice i kiosk 

te smatra da bi to bila lijepa šetnica, a i sigurno bi bilo  za roditelje koji šeću s malom 

djecom i kolicima i starije osobe. 

Vedran Majcan iznosi da ga interesiraju gradski projekti koji su trenutno aktualni  

posebno izgradnja Dječjeg vrtića i Palače Verzi ? Kod Dječjeg vrtića interesira ga 

kako teku radovi, da li će biti gotov u roku  te kakav je status investicije Palače 

Verzi, kakav je odnos sa izvoditeljem radova i kada se namjerava završiti projekt? 

Siniša Žulić iznosi da će pitanje o broju oboljelih po gradovima prenijeti Stožeru 

Civilne zaštite. Vezano uz upite o pozitivnim i negativnim osobama sa područja 

grada Buzeta, poziva da se ljudi javljaju Stožeru Civilne zaštite Grada Buzeta. 

Vezano uz prijedlog o oslobađanju plaćanja razmisliti će se o mjerama. Vezano uz 

područje Ćićarije, drago mu je da je Buzet dio jedne inicijative koju je pokrenula IŽ 

za osnivanjem regionalnog  parka Ćićarija. Bio bi to prvi regionalni park u Hrvatskoj. 

Inicijativa je odaslana Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, cilj projekta je da se 

kroz razvojne programe i projekte pokuša revitalizirati život na tom području. Što 

se tiče znaka na kružnom toku u naselju Goričica provjeriti će o čemu se radi i 

riješiti će se problem, a isto tako i sa vožnjom teretnih vozila kroz centar grada. 

Vezano uz repetitor na zgradi bivše škole u Račičkom brijegu, a ne u Krušvarima , 

2010. ili 2011. godine dobiven je upit od VIP-a, današnjeg A1 za postavljanje 

komunikacijskih antena za bolje obuhvaćanje područja jezera Butoniga prije svega, 

a pravdano je sigurnosnim razlozima da se u tom dijelu postavi antena na zgradu. 

Održan je zbor građana u Račičkom Brijegu kojeg je organizirao  MO Krušvari i 

tada su se mještani složili  da se ista postavi. Postoji određeni godišnji prihod od 

antene te će odgovor dostaviti pismenim putem. Sa MO i mještanima dogovoreno 

je da se sav prihod vrati u rekonstrukciju tog objekta koji je 2011. godine bio u 

derutnom stanju. U međuvremenu je, ne samo tim sredstvima već i sredstvima iz 

Proračuna popravljen krov, uređeno je polovica prostorija u zgradi, a vjeruje da će 

u bliskoj budućnosti, pošto se nekoliko puta kandidiralo na EU fondove, uspjeti 

urediti i ostale prostorije, da zgrada bude ne samo na korist lokalnim mještanima 

već i za neke druge programe. Vezano uz inicijativu za Stari grad popričat će sa 

vlasnicima terena, s obzirom da se radi o zaštićenom području starogradske jezgre, 

za takav pothvat treba dobiti i suglasnost Konzervatorskog odjela, no poraditi će na 

tome da se vide mogućnosti izrade takvog projekta. Vezano uz Dječji vrtić, radovi 

idu zadovoljavajućim tempom, rok je do kraja 11. mjeseca . Što se tiče Palače 



Verzi, imamo problema sa kašnjenjem sa izvođačem, angažirani su konzultanti i 

odvjetnički ured koji nas prati u cijeloj toj priči. Cilj nam je da se projekt završi, a s 

druge strane da gradski proračun ne bude oštećen. Ostalo je još unutarnje 

uređenje.  

 

 

TOČKA 4.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Savjeta mladih Grada Buzeta za 2019. godinu i Programa rada za 2020. godinu 

 

 

Mila Nežić obrazlaže prijedlog.  

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno sa 13 glasova 

„za“ donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Buzeta za 2019. godinu i Programa rada za 2020. godinu. 

 

 

TOČKA 5.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2019. godinu 

 
 

 
 Silvana Pavletić obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava.  

Vedran Majcan postavlja pitanje, pošto je osmero neupisane djece u vrtić,  da li 
je postojala neka mogućnost , da li se moglo iznaći neko rješenje kao i prošle 
godine da se ipak upišu sva djeca, dok se do  12. mjeseca ne stekne  po planu 
komoditet da sva djeca mogu biti u vrtiću? 

Siniša Žulić iznosi s obzirom da je prije mjesec dana otvoren u Buzetu jedan 
obrt koji se bavi čuvanjem djece, grad Buzet trenutno na e-savjetovanju ima  odluku 
za sufinanciranje rada i takvog objekta gdje bi na taj način riješili da svatko tko želi 
ima osiguranu predškolsku skrb za djecu.  

Vedran Majcan postavlja pitanje da li bi onda grad sufinancirao privatan vrtić 
dok se ne steknu uvjeti za prijem djece u vrtić ?  

Siniša Žulić iznosi da prijedlog Odluke koji se mora naći na Gradskom vijeću 
trenutno je na e-savjetovanju pa si gradski vijećnici mogu isto pogledati i dati 
prijedloge ako smatraju da treba.  

Vedran Majcan iznosi da je takav prijedlog odluke on predlagao prije tri godina. 
Siniša Žulić iznosi da je Grad Buzet imao spremnu odluku još 2010. godine no 

na žalost zbog toga što nije bilo takvih obrta u gradu Buzetu ista nije nikada 
ugledana svjetlo dana tako da se sada uz sitne korekcije i prilagođena današnjem 



vremenu te s obzirom da se ukazala potreba za istom  razmatrati na Gradskog 
vijeću.  

Vedran Majcan postavlja pitanje da li će cijena za roditelje biti  ista kao što je za 
dijete koje se upisalo redovno  u vrtić?  

Siniša Žulić iznosi da će Grad Buzet sufinancirati iznos za djecu s istim iznosom 
koje je i do sada sufinancirao za vrtiće drugih osnivača, imali smo djece upisane u 
vrtić u Lupoglavu i Oprtlju te na isti način će se i ovdje sufinancirati. Broj djece će 
biti manji jer ne može ni primiti broj djece kao što je u vrtiću, i cijena neće biti ista 
no Grad Buzet će značajno utjecati na smanjenje cijene i smatra da će biti puno 
povoljnije u odnosu na to kada se roditelji moraju snalaziti za čuvanje djece na 
razne načine koji nisu  u skladu sa zakonom.  

Nakon rasprave jednoglasno se uz 13 glasova „za“ donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet za 2019. godinu. 

 
 

TOČKA 6.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg 

Izvješća o radu i Financijskog izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2019. 
godinu 

 
 
 Gordana Helen Šišović obrazlaže prijedlog.  
Rasprave po ovoj točki nema te se jednoglasno  uz 13 glasova „za“ donosi  
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu i Financijskog 
izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2019. godinu. 

 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju 
Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu s pripadajućim aktima: 

 
c) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 

2020. godine 

d) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih 

programa u 2020. godini. 

 
 
 

Martina Zlatić obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava. 



Damir Kajin iznosi da smo čuli da su prihodi od proračuna u ovih šest mjeseci 

na razini 65% u odnosu na prošlu godinu, što kazuje da nas ni Korona gospodarski 

nije tako pogodila kao obalne gradova, zdravstveno da, ali gospodarski nas nije 

pogodila u toj mjeri kao obalne gradove. Porez na dohodak 40,29% na godišnjoj 

razini. Sve to govori da smo sačuvali opstojnost. Vezano uz velike investicije, 

interesira ga koliko u tim velikim investicijama sudjeluje IŽ? 

Siniša Žulić s obzirom da smo imali nekoliko poduzetničkih inkubatora na 

području IŽ u ovom programskom razdoblju i petnaestak dječjih vrtića, IŽ niti u 

jednom ne sudjeluje sa iznosom, s obzirom da je IŽ preuzela neke puno značajnije 

veće projekte sufinanciranja koje su od značaja za građane cijele Istre ne 

određenih gradova i općina. Vjeruje da će se u nekima od budućih projekta kao što 

je dogradnja Doma za starije ukoliko se stvore uvjeti za to sudjelovati IŽ. Imamo 

spreman projekt i prijavljen je na EU fondove, te smatra da će tretman od strane IŽ 

za grad Buzet biti isti kao i za druge gradove i općine u IŽ.  

Nakon rasprave jednoglasno uz 13 glasova „za“ donosi se  

 

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. 
godinu s pripadajućim aktima: 

 
a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 

2020. godine 

b) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih 

programa u 2020. godini. 

 

 

 

 

 

TOČKA 8. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine. 

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se uz 11 glasova „za“ i 2 

„suzdržana“ donosi  

 

 

 

 

 



ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada 

Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine. 

 

 

TOČKA 9. 

Razmatranje prijedloga i donošenje II. 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) II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. 

godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, 

c) II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu 

za 2020. godinu, 

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

e) II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 

2020. godinu, 

f) II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. 

godinu, 

g) II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 

zdravlja za 2020. godinu, 

h) II. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, 

i) II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

j) II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

 

 

Siniša Žulić i Martina Zlatić obrazlažu prijedlog.  

Otvara se rasprava. 

Damir Kajin predlaže da rezerva kojom disponira gradonačelnik bude i veća 

nego što je predviđena proračunom. Bit je u ovom trenutku, a smatra da ćemo do kraja 

godine morati još jednom raspravljati o izmjenama proračuna za 2020. godinu, ugleda 

se u tome da su dok su gradovi i država nešto učinile  i pomogle  gospodarstvu, 

županija nije učinila bog zna koliko puno. Očekuje da svojim sugrađanima izađemo u 

susret, po pitanju zakupa, komunalnog doprinosa, komunalne naknade na način kao 

što je bio od prilike za period 3.,4. i 5. mjeseca.  

Siniša Žulić iznosi da ćemo razmotriti mogućnost kako pripomoći gospodarstvu 

i malim obrtnicima.  



Nakon rasprave uz 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ donosi se  

 

 

ZAKLJUČAK  

 

Donos se  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu, 
te pripadajući programi i drugi akti: 
 

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

Buzeta za 2020.godinu, 

b) II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. 

godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, 

c) II. Izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu 

za 2020. godinu, 

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

e) II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 

2020. godinu, 

f) II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2020. 

godinu, 

g) II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 

zdravlja za 2020. godinu, 

h) II. Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, 

i) II. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu, 

j) II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. 

 

 

TOČKA 10. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju Odluke o odgodi 

dospijeća poreza na potrošnju 

 

 

 Siniša Žulić obrazlaže prijedlog. 

 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se  jednoglasno uz 13 

glasova „za“ donosi   

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se Odluka o poništenju Odluke o odgodi dospijeća poreza na 

potrošnju. 



 

 

TOČKA 11.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 
sklapanje sporazuma o suradnji i prihvaćanju Programa između Istarske 

županije,  jedinica lokalne samouprave i Istarske razvojne agencije za kreditnu 
liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“ 

 
 

 
 Siniša Žulić obrazlaže prijedlog. 

 Damir Sirotić u ime Odbora za gospodarstvo iznosi da je odbor  suglasan  

za donošenje ovakvog programa poticaja odnosno subvenciju kamata. Iznosi da su 

značajna sredstva predviđena za grad Buzet i podržavaju takvu pomoć gospodarstvu.   

   Nakon rasprave jednoglasno uz 13 glasova „za“ donosi  se  

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o suradnji i 

prihvaćanju Programa između Istarske županije,  jedinica lokalne samouprave i 

Istarske razvojne agencije za kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“. 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključena sa radom u 20,30 sati.  

 

 

ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

   Tatjana Merlić                                                    Dejan Jakac 

 


