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ZAPISNIK 
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 13. srpnja 2017. 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: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove Upravnog odjela 
za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 
 
Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Elvis Černeka, Damir Sirotić, Dejan Jakac, 
Nina Majer, Kristijan Majcan, Enisa Marinac, Đani Soldatić, Damir Kajin, Zdravko Ćurić, 
Dubravka Črnac Dujanić, Sandi Černeka, Vlatko Mrvoš, Vedran Majcan i Mirta Ćaleta. 
 
Ostali prisutni: Siniša Žulić, Ana Pernić, Elena Grah Ciliga, Ornela Rumen, Elvis Šterpin, 
Roberta Kalčić Savatović, Gordana Čalić Šverko, Ervina Šurković Kisiček i Valerio Drandić. 
 
Dejan Jakac otvara 2. sjednicu, pozdravlja sve prisutne. Predlaže u materijalima priloženi 
Dnevni red i otvara raspravu. 
 
Gradonačelnik Siniša Žulić predlaže nadopunu dnevnog reda s još dvije točke: 

a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada 
Buzeta za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine  

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi i Strateškog plana razvoja turizma 
na području Grada Buzeta za razdoblje 2018.-2025.  

 
Dejan Jakac daje na glasanje dnevni red nadopunjen s dvije nove točke koji je jednoglasno 
prihvaćen te je utvrđen dnevni red kako slijedi: 
 

D N E V N I  R E D 
1. Razmatranje Izvješća Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Buzeta 
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

30. lipnja 2017. godine. 
3. Pitanja i prijedlozi. 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju 

dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane 
općina i gradova u Istarskoj županiji. 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada 
Buzeta 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika o 
radu Gradskog vijeća Grada Buzeta  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za 
provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
granicama područja naselja u Gradu Buzetu 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih 
poslova na području Grada Buzeta 
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10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda 
za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta: 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Buzeta 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog 
vijeća Grada Buzeta: 

a) Odbora za predstavke i pritužbe 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada 
Buzeta za razdoblje lipanj -prosinac 2017. godine  

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi i Strateškog plana razvoja turizma 
na području Grada Buzeta za razdoblje 2018.-2025.  

 
Dejan Jakac obavještava vijećnike da je dostavljena jedna obavijest o formiranju Kluba 

Nezavisnih vijećnika Grada Buzeta s predsjednikom kluba Damirom Kajinom 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje izvješća Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Buzeta 

 
Dejan Jakac utvrđuje stanku od 5 minuta kako bi se sastalo mandatno povjerenstvo. 
Nakon stanke Đani Soldatić predsjednik Mandatnog povjerenstva obrazlaže izvješće 

Mandatnog povjerenstva sa sjednice održane 13. srpnja 2017. godine. Mandatno povjerenstvo 
konstatiralo je da nije zaprimljen zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje vijećnika te da 
kandidatkinja imenovana Mirta Ćaleta može položiti prisegu. 

Dejan Jakac poziva prisutnu vijećnicu Mirtu Ćaleta da položi prisegu. Imenovana 
vijećnica Mirta Ćaleta položila je te potpisala prisegu. 

 
TOČKA 2. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta  
održane 20. lipnja 2017. godine 

 
Dejan Jakac ukazao je vijećnicima na nadopunu Zapisnika s 1. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Buzeta održane 20. lipnja 2017. godine prema zahtjevu vijećnika Đanija 
Soldatića, koja je vijećnicima dostavljena na klupe, a odnosi se na nadopunu u točki 4. 

Rasprave nije bilo te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 30. 
lipnja 2017. godine s predloženom nadopunom u točki 4. 
 

TOČKA 3. 
Pitanja i prijedlozi 

 
Vijećnik Vlatko Mrvoš naglašava kako na početku neće postaviti pitanja nego samo 

dati opaske na neka pitanja koja su ranije bila postavljana. Jedna opaska odnosi se na pitanje 
iz 2015. godine za znak „centar“ koji se nalazi kod Osnovne škole, podsjeća kako smatra da 
taj znak koji strance usmjerava prema osnovnoj školi nije na dobrome mjestu već bi trebalo 
promet usmjeravati dalje prema drugom rotoru. 

Mrvoš predlaže da se premjesti i znak kod Narodnog doma prema centralnom 
spomeniku, jer se nalazi na mjestu na kojem nije uočljiv, a to je uz pješački prijelaz, vozači 
paze na pješake i ne primjećuju ovaj znak.  

Mrvoš je zahvalio nadležnima što je odmorište Selca nakon tri godine konačno 
uređeno. 
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Buzet ima nešto što nema Rijeka, iznio je Mrvoš, a to je autobusni kolodvor, no  djeca 
kada idu na izlet čekaju autobus ispred dvorane na kiši po svim vremenskim uvjetima. Smatra 
da je to nedopustivo pored onakvog autobusnog kolodvora. Postavlja pitanje je li cijena 
pristajanja autobusa toliko visoka da je prijevoznici ne mogu platiti? Ako jest,  predlaže da se 
u proračunu iznađu sredstva da se podmire troškovi te da djeca čekaju autobus u natkrivenom 
prostoru, u toplom, da djeca mogu ići na izlete s autobusnog kolodvora. 
 

Denis Muzica postavio je pitanje kada će se rekonstruirati dio državne cesta - dio ceste 
D44 Buzet – Lupoglav, dio od Ročkog Polja do Roča koji je ostao za rekonstrukciju. 
 

Damir Kajin konstatirao je da je Gradonačelnik spominjao grandiozna ulaganja 
Županije istarske u županijeske ceste, no iznosi da mu nije jasno koje su te ceste.  Pita kada 
će Županija istarska riješiti cestu od Mažinjice do mosta Bračana? Izrazio je bojazan da bi na 
toj cesti netko mogao poginuti zbog njezinog lošeg stanja („izgleda kao ulica u Bejrutu a ne u 
županiji lideru“). Smatra da bi je trebalo popraviti. Podsjeća da Županija istarska ima proračun 
za 2017. godinu milijardu dvjesto pedesetpet milijuna kuna a da da u proračunu Grada Buzeta 
nije prisutna, što smatra da je sramota. 
 

Kajin pita i kako se obraniti od divljači jer Buzet sve više liči na Jurski park? Iznosi 
navodni podatak da se na padinama Buzeta ima 12 do 14 divljih svinja, 8 srna, što je samo 
50m od gradske vijećnice,hotela Fontana, vukovi dolaze do Čiriteža, medvjedi do Selca i Sv. 
Ivana. Autohtonu divljač treba odstrijeliti, smatra Kajin. 
 

Kajin pita zašto u Gradu Buzetu nema investicija? Na prošloj sjednici govorilo se o 
prostornome planu, iznosi kako ne može shvatiti da Županija Istarska Grad Buzet kažnjava 
kad je riječ o prostornom planu. Konstatira da nema investicija jer Grad Buzet radi s ljudima iz 
Remetinca. Pitanje vezano uz to što nema investicija – je pitanje kada će se riješiti katastarska 
općina Buzet – Stari grad. To se pitanje počelo rješavati - prvi put je pitanje načeto još 1997. 
Pita kada će to biti gotovo? Proziva za to Općinski sud, a ne gradsku upravu. 
 

Đani Soldatić postavlja pitanje o rekonstrukciji Narodnog doma - knjižnice. U kojoj je 
fazi, da li će se početi, da li se odustalo, ima li poteškoća tehničkih, financijskih? 
 

Dubravka Črnac Dujanić – postavlja pitanje koje se odnosi na nastavak s prošle 
sjednice i to na odgovor gradonačelnika na pitanje gospodina Soldatića vezano uz k.č. 3965. 
Gradonačelnikov odgovor uznemirio je vlasnika gosp. Željka Sirotića koji je obavijestio sve 
vijećnike da je gradonačelnik obmanuo vijećnike zbog toga što nije spomenuo presudu 
Općinskog suda u Puli, Stalne službe u Pazinu koja nalaže Gradu da prestane uznemiravati, 
odnosno narušavati njegov posjed i koristiti za svoje potrebe. Po navedenoj presudi Grad je 
dužan platiti parnični trošak? Da li je moguća izvansudska nagodba između Grada i gospodina 
Sirotića na obostrano zadovoljstvo i koji su sljedeći koraci da se to konačno riješi? 
 
Črnac Dujanić postavlja pitanje i tko je vlasnik teniskih terena oko Sun sporta? Kako je kružni 
tok lijepo uređen bilo bi lijepo urediti i nastavak, iznosi Črnac Dujanić. 
 
Enisa Marinac pita, obzirom da su u tijeku upisi u Srednju školu, imamo li informaciju kako 
teku upisi? 
Enisa Marinac obzirom da se bliži rujan u ime mještana sela Marinci postavlja pitane može li 
se pronaći alternativa vezano uz mještane koji idu na posao tijekom dva dana trajanja brdske 
auto utrke? 
 
Vedran Majcan postavlja pitanje koja su 3 najaktualnija projekta na kojima se radi trenutno u 
Gradu Buzetu i 3 koja se planiraju do kraja godine? 
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Hoće li i dalje izlaziti Buzetski list? Dobro je preko elektroničke pošte dobivati elektronički 
glasnik za one koji ga mogu primiti, zanima ga je i on supstitut za buzetski list ili se i dalje 
planira izlaženje tog lista? 
 
Dejan Jakac obavještava vijećnike da je pristigao odgovor na postavljeno vijećničko pitanje s 
prethodne sjednice vijećnika Zdravka Ćurića koje im je podijeljeno na klupama. 
 
Gradonačelnik Siniša žulić odgovara na postavljena pitanja vijećnika: 
Sukladno padu proračuna i gubitku financijskih sredstava koje smo dobivali po osnovi brdsko 
planinskog područja svake godine rezali smo troškove koje smo smatrali manje bitnima. 
Buzetski list u početku je izlazio tri puta godišnje, zatim dva puta. Sada smo smanjili na jedan 
broj godišnje. Njegova budućnost i njegovo izlaženje ovisit će o financijskim sredstvima 
obzirom da za jedan broj treba cca. 40.000,00 kuna.  
E-glasnik samo jedan od vrlo jeftinih načina da se nadoknadi dio informacija, a nije njegova 
zamjena. Buzetski list bio je više magazinskog tipa, usmjeren aktivnostima ljudi, dok e-glasnik 
ima zadaću prezentirati aktivnosti i projekte koji se odvijaju na području Grada Buzeta 
 
Što se tiče aktualnih projekata, prošli je saziv gradskog vijeća u kojem je sjedio i vijećnik 
Majcan donio Proračun Grada Buzeta i njegove prve izmjene. Projekti su zadani proračunom 
Grada Buzeta i nastojat ćemo ih ostvariti. Žulić iznosi kako mu je drago što su aktivnosti duge 
dvije-tri godine s Istarskim vodovodom i IVS-om rezultirale tome da je jučer odobreno 9,2 
milijuna kuna sredstava iz europskih fondova za izgradnju vodovodnog ogranka Perci - Črnica 
i kanalizacijskog sustava Ročkog Polja. 
 
Na pitanje Denisa Muzice Žulić odgovara da je pri kraju je izrada natječajne dokumentacije za 
rekonstrukciju ceste od Ročkog Polja do Lupoglava, nakon što je odrađena faza kroz naselje 
Lupoglav, u dokumentaciji je  trebalo mijenjati tehnologiju i visine. Očekuje se do kraja godine 
i natječaj za tu dionicu ceste. 
 
Žulić iznosi kako smatra da vezano uz slučaj Željka Sirotića i zida nije obmanuo javnost jer je 
spomenuo da je Željko Sirotić tužio Grad Buzet, dobio spor i na temelju toga  Grad Buzetu nije 
dozvoljeno da ometa posjed. Platili smo 1.200,00 kuna štete koju smo napravili na zemljištu, 
nakon čega je gosp. Sirotić ogradio zemljište. Naglašava da je isto rekao i na 1. sjednici. Pismo 
ne želi komentirati jer ga nije vidio i ne zna njegov sadržaj, ali stoji iza svake riječi koje je rekao. 
 
Teniski tereni pored Sun Sporta su privatni tereni vlasnika zgrade. Prije nekoliko godina 
zajedno s teniskim klubom Buzet Grad je sufinancirao uređenje tih terena dvije-tri godine 
zaredom. Potpisan je ugovor s vlasnikom koji je dao bez naknade na korištenje terene da ih 
održavamo. Želja je predstavnika Teniskog kluba da se ova inicijativa pokrene ponovo, a Grad 
je spreman sufinancirati materijalne troškove uređenja uz suglasnost vlasnika za njihovo 
besplatno korištenje. 
 
Što se investicija tiče, Žulić iznosi kako prema analizi godišnjih financijskih izvješća svih 
trgovačkih društava na području RH u razdoblju od 2011. do 2015. Grad Buzet sedmi grad u 
RH po glavi stanovnika po visini investicija sa preko 650 milijuna kuna investicija. Taj 
investicijski ciklus nastavio se u 2016. godini. Uvijek može bolje. Ljudi koji spominje Kajin da 
su završili u Remetincu nisu završili tamo zbog poslova koje rade na području Grada Buzeta, 
tko je kriv neka se hapsi i procesuira kako treba. 
 
Žulić ističe kako je tema svake sjednice prošlog saziva gradskog vijeća bilo osnivanje 
katastarske općine Stari grad. Tadašnja predsjednica suda gospođa Sonja Bulić uhvatila se 
posla da se to sredi, posao je krenuo. Od 2017. nova je predsjednica općinskog suda. Žulić je 
razgovarao s njezinim zamjenikom i iznosi sumnju da će rješavanje ove problematike biti 
gotovo do kraja ove godine kako mu je preneseno.  
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Jedna od čestih tema na sjednicama, ističe Žulić, bila je i divljač na području Grada 
Buzeta.Pred 6-8 mjeseci zbog divljih svinja na padinama bila je organizirana hajka u suradnji 
s policijom i LD.  Manji je problem divljač na padinama, veći problem su štete 
na  poljoprivrednim kulturama posebno u područjima grada gdje su više izražene: od Kodolja 
prema Škuljarima, Čiriteška vala, područje Svih Svetih itd. Grad se obraćao na različite adrese: 
Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog društva, županijskog lovačkog saveza, Ministarstva 
poljoprivrede, no iznosi mišljenje kako mu se čini da su u jednom dijelu divlje životinje više 
zaštićene nego ljudi. Žao mu je što propisi u RH nisu sličniji s propisima u Republici Sloveniji 
gdje nema ograničenja u odstrelu divljači i gdje su uspješno riješili ovaj problem. 
 
Žulić opovrgava  da je ulaganja u županijske ceste nazvao grandioznim, nego da ih je bilo te 
da je u posljednjih 5 godina rekonstruirano više županijskih cesta nego u proteklih 20 godina 
prije: potpuna rekonstrukciju ceste od  Minjere prema Sovinjaku, više od 1/3 rekonstruirane 
ceste od Roča prema Humu, značajna rekonstrukcija cesta iznad naselja Krbavčići uz 
željezničku prugu, cesta prema Krkužu, te cesta od Vrha prema Paladinima i dalje Šćulcima. 
Cesta koju je Kajin spomenuo samo je jedna od problematičnih cesta na području Grada 
Buzeta, a koje su pod upravljanjem ŽUC-a i u lošem su stanju. Kao ceste u lošem stanju Žulić 
spominje još ceste od Sv. Donata prema Sovinjaku, od Mažinjice prema Percima, ulaz u Roč 
obzirom na velik broj teretnog prometa koji ide prema Cimosu. 
 
Žulić vezano uz autobusni kolodvor osim za problem izleta  školske djece, vidi i kao  problem 
i za ostale izletničke skupine koje kreću s Mašimove škuje. Autobusni kolodvor ima pravo 
naplatiti korištenje stajanja. Ne zna o kojem se iznosu radi no nije siguran treba li Grad 
sufinancirati taj iznos. 
 
Što se tiče znaka kod osnovne škole Žulić je naglasio je kako je cijela prometna signalizacija 
na državnoj cesti u nadležnosti Hrvatskih cesta. Upućeni su im dopisi i upozoravalo se na to, 
nada se da će se to riješiti.  
 
Zbog kratke dionice putokaz kod Narodnog doma najvjerojanije obzirom na prometne 
propise.neće biti moguće izmijestiti, odgovorio je Žulić. 
Ana Pernić na pitanje vijećnice Marinac odgovorila je da su upisi u Srednju školu započeli su 
danas. Prema podacima iz predupisa učenici, prema broju učenika  koji su odabrali Srednju 
školu Buzet odabrali kao prvu školu koju žele upisati: 17 učenika odabralo je opću gimnaziju, 
19 TES i 8 trogodišnje strukovne programe. Izvijestila je vijećnike o dvije novosti u SŠB. Od 
nove školske godine Srednja škola Buzet započinje s novi strukovnim programom CNC 
operater koji je važan za velik dio buzetskog gospodarstva. Nakon uspješno provedenog EU 
projekta vezanog za odlaske u školu u Kopar, odobrena su Školi sredstva u iznosu od 
300.000,00 kuna za novi projekt tako da se u sljedeće 2,5 godine nastavlja projekt razmjene 
naših učenika. 
 
Zamolbu stanovnika Marinci uputit će se organizatorima trke i zajedno s njima iznaći 
prihvatljivo rješenje, odgovorila je Pernić 
 
Elvis Šterpin odgovorio je na pitanje uz rekonstukciju knjižnice. U ovoj polovici godine 
odrađena je javna nabava, odabran je izvođač NAVICOP. Obzirom  je zgrada bila u funkciji 
nije bilo moguće ranije odraditi neke specifične zahvate a to je sondiranje međukatne 
konstrukcije. Odrađeno je nekoliko sondi, izvršeno je sondiranje međukatne konstrukcije. Na 
osnovu toga pokrenuta je završna faza izrade izvedbenog projekta te izvršena ponovna 
kontrola troškovnika. Planirani početak radova je početak rujna. 
 
Elvis Šterpin iznio je i podatke vezane uz parcelu u Starom gradu i Željka Sirotića. Potvrdio je 
gradonačelnikove riječi. Vlasniku su nakon toga od strane Odjela i Grada ponuđena 3 rješenja 
koja je on odbio. Rješenja su bila: da se otkupi dio parcele koji bi poslužio kao prolaz i 
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formiranje šetnice oko Starog grada i nastavak sanacije zidina, otkup cijele čestice po 
procijenjenoj vrijednosti vještaka za nekretnine i istovrijednu vrijednosnu zamjenu nekretnine 
u nešto većoj kvadraturi preko puta CRODUX-a. No, na kraju nije prihvatio. 
 
Damir Kajin podsjeća na optužni prijedlog koji je DORH pokrenuo protiv župana. Ljudi koji su 
trebali graditi kompostanu nečiji su kumovii i zrmani i zato su dobili privilegirani status u ovom 
gradu, smatra Kajin. 
Govoreći o divljači Kajin iznosi da bi slovenski model trebalo primjenjivati na našim prostorima. 
Kajin je izrazio svoju sumnju da će zemljišna knjiga biti ustrojena u 2017. godini. 
 
Vezano uz županijsku cestu od Mažijice prema Bračani Kajin smatra da bi se u dogovoru sa 
stanovnicima toga područja trebalo vidjeti može li ova cesta postati jedna od zaobilaznica 
Grada Buzeta.  
 
Vedran Majcan smatra da Buzetski list nije toliko skup, da je prevažan da se na ovoj stavci 
štedi. Bila je to lijepa tradicija koju je potrebno nastaviti.  
 
Majcan nije zadovoljan s gradonačelnikovim odgovorom jer nisu nabrojani nikakvi projekti. 
Spominjanje ceste i kanalizacije i europskih fondova koordinira Grad Buzet ali zanima ga na 
čemu je danas kad je došao na posao gradonačelnik radio, na kojim projektima? 
 
Mrvoš iznosi prijedlog da prijevoznik koji bude odabran za prijevoz djece plati iznos koji je 
potreban Samoborčeku, a da mu Grad Buzet refundira ovaj trošak.  
 
Porast divljači Mrvoš dovodi uvezu s podizanjem žice na Ćićariji čime su  kanalizirali divljač na 
mjesto na kojem nema žice.Predlaže donošenje odluke koja će se uputiti ministarstvu da se 
omogući hajka bez kvota, da nema kvota u odstrelu divljih svinja u jednom periodu jer se inače 
dovodi u pitanje sigurnost građana.  
 
Odgovarajući na pitanja i komentare Siniša Žulić podsjeća da se optužba koja je osvanula 
nekoliko mjeseci prije izbora 2013. zna se iz kojih razloga i kako je sud presudio. I kako su 
Kajinovi partneri na parlamentarnim izborima bili više u zatvoru od spomenutih investitora. 
Plaće gradonačelnika zamjenika su tada bile najniže u županiji i regiji, a danas su među 10 
najnižih u RH. 

Kajin isto tako pokušava izvrnuti činjenicu da je Odluku o pravu građenja kompostane 
donijelo gradsko vijeće, a u zraku su bile i ruke oporbenih vijećnika i to ljudi u Buzetu dobro 
znaju, naglasio je Žulić. 

Na pitanje vijećnika Majcana o tome što je dana s radio za dobrobit Buzeta Žulić kaže 
kako je danas u 8.00 sati imao sastanak s direktoricom PARKA i direktorom Istarskog 
vodovoda i njegovim zamjenikom, tehničkim direktorom vezano uz prijave na natječaj poslovne 
infrastrukture koji se prijavljuje u rujnu. Vezano uz vodovodnu mrežu Perci –Črnica  uništit će 
se cesta te se porazgovaralo i o tome da mještani ovog područja dobiju kvalitetnjju prometnicu. 
U 9.30 h  s predsjednikom MO Vrh razgovarao je o problemima Vrhuvštine (prvenstveno 
groblja na Marčaneškom Polju, potrebi za sondiranjem crkvice prije sanacije, završetka 
rekonstrukcije ceste od Šćulci do brane Butoniga). U 11.45 sa zamjenicom je razgovarao o 
potrebi za povećanjem grupa produženog boravka i načinu kako će se to isfinancirati. U 13.00 
sati s predsjednikom MO Sv. Ivan razgovarao je o rekonstrukciji ceste i problemima uređenja 
groblja. 
 
Vezano za financiranje prijevoznika, autobusi zarađuju i naplaćuju uslugu od djece. Treba to 
dodatno razmotriti, ističe Žulić. 
 

TOČKA 4. 
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Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela 
kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i 

gradova u Istarskoj županiji. 
 
Izvjestitelj Valerio Drandić, predsjednik upravnog vijeća Opće bolnice Pula obrazložio je 
Odluku. 
Dao je kratki kronološki presjek projekta nove Opće bolnice Pula. Potreba i želja za 
realizacijom ovog projekta traje 12 godina. U međuvremenu se izmijenilo 7 ministara i 6 
premijera. Procijenjena vrijednost građenja bila je 600 milijuna kuna. 2011. godine potpisan je 
Sporazum s Vladom da će 75% cijene nositi Država a 25% Istarska županija. Nakon toga 
uslijedili su konkretni koraci – natječaj. 
Cijena gradnje išla je u prilog – ponuda od 350 milijuna kuna za građenje omogućila je da se 
za 600  milijuna omogući i opremanje. Raspisani su natječaji za kredite. Namjenski za građenje 
i opremu. Od HBOR-a i ERSTE banke. Pregovaraju s bankama oko smanjenja kamata 
odobrenih kredita. 
Nova bolnica imat će više odjela nego što ih ima danas. Najveća novina  biti će Dnevna 
bolnica.  
Financiranje u mjeru 75:25% znači da bi Istarska županija vraćala 150 milijuna kuna s 
kamatom a RH vraćala 450 milijuna kuna s kamatom. Uzme li se ubzir da je ¼ PDV, kada se 
uzme u obzir PDV, omjer je 1:2 prema državi. 150 milijuna je velik iznos za Županiju. Županija 
ima 120 milijuna izvornih prihoda koji je fiksiran zakonskim i ugovornim obvezama. 
Vođeni su pregovori da se 1/3 iznosa prebaci na gradove i općine (41 JLS) odnosno 50 milijuna 
plus pripadajuća kamata. 
Dogovoren je sponderirani kriterij kako da se iznosi podijele na gradove i općine: najveći iznos 
temelji se na financijskoj moći grada/općine  70% iznosa temelji se na omjeru proračuna, 20% 
na broju stanovnika i 10% na broju turista. Navedeno je usuglašeno na koordinaciji načelnika 
i gradonačelnika.  
Po tim kriterijima Gradu Buzetu pripada iznos od 1.810.513,58 kuna. Do sada je sporazum 
potpisalo 50% JLS-a.  
Bolnica je infrastrukturni objekt u Istarskoj županiji. Buzećani su orijentirani prema Rijeci. 
Smatra da treba to gledati kao našu obavezu. Najveća investicija u zadnjih 50 godina. Bolnica 
je u visokoj fazi realizacije. Sastoji se od dva objekta – jedan objekt biti će gotov do nove 
godine. Završavaju se instalacije, podovi.Tada će početi radovi u starome objektu. 
Objekt 2 – dnevna bolnica i dijagnostika treba biti gotovi do rujna a u cjelini do nove godine. 
Vjeruje da će se rokovi uspjeti realizirati.  
Dokumenti koje su vijećnici dobili omogućuju participaciju Grada Buzeta u preuzimanju dijela 
kredita.To nije zaduženje, zaduženje je jedno RH koja to pokriva državnim jamstvima, ali je 
obaveza koju treba prihvatiti. 
 
Mirta Ćaleta pohvaljuje gradnju Opće bolnice Pula. Istra je zaslužila takvu bolnicu. Opaska 
koju će reći građani grada Buzeta - ulagali smo u bolnicu Izola – sada se traži izdvajanje za 
Pulu u koju Buzećani ne idu jer je KBC bliži. Podržala je, no pita se mora li iznos biti u tolikom 
omjeru ili se mogu smanjiti ova sredstva predviđena kao buzetski udio? 
 
Damiru Kajin podržava zbog istarske solidarnosti ovaj projekt. Buzet je solidaran jer je podržao 
i Kaštijun, koji smatra promašenim projektom. No, vrijeđa ga da je Istarska županija zaboravila 
na Buzet. Županija je nekada bila prisutnija, danas je država prisutnija nego Županija, smatra 
Kajin. Vrijeđa, smatra Kajin što IŽ ne izdvaja ni kune za Buzet. 
 
Predsjednik Jakac upozorio je vijećnika Kajina da se drži teme, u protivnom mu mora dati 
opomenu. 
 
Najznačajniju godinu za gradnju bolnice Kajin smatra 2014. godinu. Smatra da Buzet treba biti 
solidaran, bez obzira na to što je neće koristiti . Kajina zanima koliko će dodatni radovi 
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(nepredviđeni) teretiti gradove, županiju i državni proračun? Bolnica je bila san jedne plejade 
možda još od 70-ih godina. 
 
Vedran Majcan slaže se s prethodnicima, bolnica će biti na ponos svima u Istri. Upozorava na 
to da se paralelno radi KBC na Trsatu. Što ako se zatraži sufinanciranje i riječkog 
KBC?  Hoćemo li tada sufinancirati oba objekta? 
 
Valerio  Drandić komentirao je i odgovorio na pitanja. Bolnica je infrastrukturni objekt koji 
financiramo zajedno, ponovo je naglasio.  
Klinike imaju sasvim drugi tretman. Vjeruje da će se KBC realizirati. Riječani su započeli kada 
i Istra. 
Istarska županija ne izdvaja sredstva niti za jedan grad i ne pomaže niti jednom gradu, jer ima 
manji proračun od gradova (Poreča, Umaga, Pule). Pomaže samo manjim općinama.  
Država ulaže više u ceste nego ŽUC jer je uzela sve novce. 
Strah da će se probiti iznos od 600 milijuna – misli da nije potreban. Ako dođe do odstupanja 
biti će to jako malo jer se projekt usklađivao jer su od trenutka izrade do realizacije projekti bili 
stari. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za 
izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji. 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Buzeta 

 
Dejan Jakac je u svojstvu predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja obrazložio 

prijedlog. Potreba za usklađenjem Statuta proizašla je iz izmjena Odluke o ustrojstvu gradske 
uprave. 2016. godine donesena je Odluka kojom je osnovan novi Upravni odjel za opće 
poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte koji je preuzeo djelokrug ranije Službe za 
opće poslove odnosno još ranije Ureda gradonačelnika. U Statutu Grada Buzeta još uvijek 
piše Ured gradonačelnika jer je Statut iz 2013.  godine.   

Rasprave po ovoj točki nije bilo. 
Jednoglasno se donosi 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Buzeta 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Buzeta 
 
Dejan Jakac je u svojstvu predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja obrazložio 
prijedlog. Točka je usko vezana uz prethodnu točku. 2016. godine ustanovljen je novi Upravni 
odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte koji je preuzeo djelokrug ranije 
Službe za opće poslove odnosno još ranije Ureda gradonačelnika. se  
Dejan Jakac dodao je napomenu da je u dostavljenim materijalima omaškom je izostavljen i 
članak 95. u kojem je stajao naziv odjela a potrebno je izmijeniti i taj članak pravilnika. 
 
Damir Kajin iznosi želju da ovo vijeće postaje stvaran parlament – i predlaže da se obilaze MO 
na području Buzeštine te da se svaka 4. radna sjednica održi u Mjesnim odborima. Predlaže i 
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da se sjednice snimaju i reproduciraju na TV Istri tako da i građani mogu pratiti. Zanima ga 
koliko grad troši na PR, na medije i sl. 
 
Siniša Žulić mjesto održavanja sjednice nije tema vezana uz Poslovnik. Zbog radova na 
rekonstrukciji knjižnice najvjerojatnije će trebati sjednice održavati na drugim lokacijama. 
Za PR – Grad izdvaja 0 kuna, za medije imamo samo ugovor s TV Istrom o praćenju događaja 
na području grada, a druge medije ne financiramo, osim objave oglasa. 
 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za 

provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta 
 
Elvis Šterpin iznosi kako je nacrt izrađen sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Savjetovanje sa 
zainteresinanom javnošću bilo je u lipnju. Nisu pristigle primjedbe.  
 
Jakac iznosi da je točku razmatrao Odbor za statutarno-pravna pitanja i potvrdio da je Odluka 
usklađena sa zakonskim odredbama. 
 
Damir Kajin traži da mu se pojasni članak 2. stavak 2. vezano uz Plan nabave. Zanima ga Plan 
nabave za 2017. godinu. 
 
Siniša Žulić odgovara da se Plan nabave objavljuje se na web stranicama Grada Buzeta. 
Svake izmjene plana šalju se u središnji ured za javnu nabavu. Plan nabave usklađen je sa 
stavkama proračuna. Ovaj je pravilnik sličan onim koji je do sada bio na snazi. 
U zakonu nije bilo jasno donosi li ovaj pravilnik predstavničko tijelo ili gradonačelnik. 
Okružnicom Ureda državne uprave pristigla je uputa da ga donosi gradsko vijeće 
 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Donosi se Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave 
naručitelja Grada Buzeta 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o granicama 

područja naselja u Gradu Buzetu 
 
Elvis Šterpin obrazlaže prijedlog Odluke kako je najavljeno na 1. sjednici gradskog vijeća. 
Odluka ne donosi izmjene u granicama naselja i njihovim imenima u odnosu na Odluku iz 
2014. godine. Odluka je nadopunjena sa svim detaljima sukladno uputama. 
 
Dejan Jakac iznio je kako je Odbor za statutarno-pravna pitanja razmatrao prijedlog ove 
Odluke. Odbor je smatrao da bi pojašnjenja koja je tražila DGU trebalo staviti u objašnjenje 
akta. No na traženje DGU-a da u takvom obliku cijeli tekst treba ući u tekst odluke, Odbor je 
podržao prijedlog Odluke. 
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Damir Kajin upozorio je da ove Izmjene ove Odluke ne bi smjele donijeti građanima nikakav 
dodatni trošak ili zahtijevati izmjene dokumenata. 
 
Predlaže u čl.1 st.1. točka 5 II. u nazivu ulice Istarska brigada vratiti riječ partizanska brigada, 
da se vrate nazivi 43. istarske partizanske divizije za park  i iznađe mjesto za naziv Save 
Vukelića. 
 
Dejan Jakac pojasnio je kako se predloženom Odlukom ne radi se o promjenama nazivlja što 
je promijenjeno odlukom iz 2014. Ove izmjene oblikovane su na traženje DGU-a. To su 
obrazloženja donijete odluke iz 2014. 
 
Siniša Žulić dao je odgovor da Odluka ne donosi građanima nove troškove jer građani ne 
trebaju promijeniti dokumente dok traje njihova valjanost.  
Sama je Odluka donesena 2014.godine. DGU tražio je da ona bude drukčije oblikovana. Prije 
donošenja bilo je održano savjetovanje s javnošću od 30 dana. Nekorektno bi bilo mijenjati 
sada nazivlje bez mišljenja građana. Promjena nazivlja značit će tada i dodatno kašnjenje u 
donošenju Prostornog plana. 
U izmjenu ove Odluka 2014. godine krenulo se na inicijativu vijećnice Jadranke Vivoda koja je 
ukazala na problematiku Naselja Korenika, Sjeverne ulice, Franečići koje su se nalazile u 
naselju Sv. Martin na osobnim iskaznicama pisalo je samo Sv. Martin i njihovi su dokumenti 
često lutali, Sv. Martin se npr. tražilo u Labinu.  
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o granicama područja naselja u Gradu 
Buzetu 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru koncesionara dimnjačarskih poslova 

na području Grada Buzeta 
 
Elvis Šterpin pojasnio je prijedlog Odluke. 
Po Zakonu o komunalnom gospodarstvu dužni smo odabrati koncesionara dimnjačarskih 
usluga na području Grada. U provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda javile su se 
tvrtke CAMINO i CAMINUS. Dosadašnji koncesionar DIMŠO se nije javio na natječaj. Odabran 
je ponuđač CAMINUS s kojim će se sklopiti ugovor na 5 godina. 
 
Nije bilo rasprave po ovoj točki i jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o odabiru koncesionara dimnjačarskih poslova na području Grada Buzeta 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za 

razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta: 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Buzeta 

Ornela Rumen pojasnila je da se radi o formalnoj Odluci radi kompletiranja 
dokumentacije za iskorištenje sredstava iz Fonda za razvoj brdsko planinskih područja pri 
Ministarstvu regionalnog razvoja. U proračunu su planirani prihodi Kapitalne potpore za 
sufinanciranje kapitalnih projekata. Pojasnila je da se porezni prihodi izdvajaju nas poseban 
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račun. Da bismo povukli tih 10% sredstava potrebno je donijeti odluku neovisno o tome što su 
projekti planirani na rashodovnoj strani proračuna.  
Procjenjuje se da će se po ovoj dinamici prihoda prikupiti u 2017. 1.400.000,00 kuna prihoda.  
Procjenjuje se da je projekt za koji je priložena Odluka prvi za koji će se povući sredstva zbog 
realizacije sredstava. Ukupno ugovoreni radovi su 550.000,00 kuna. 
 
Damira Kajina zanima koje su to nerazvrstane ceste? Upozorava na potrebu spoja ceste od 
Krkuža do Hrbatije. Predlaže i da se „bajpasira“ zavoj između Sluma, Rakitovca koji pregrađuju 
ogradom Slovenci. 
 
Damir Sirotić slaže se da je neprihvatljivo što Slovenci rade na granici no riječ je o području 
druge jedinice lokalne samouprave i o tome ne može raspravljati ovo vijeće. 
 
Siniša Žulić odgovorio je kako se Programom održavanja i gradnje komunalne infrastrukture 
(koji je prilog Proračunu Grada Buzeta) utvrđuje koje su to ceste. 
Za cestu Krkuž-Hrbatija imamo idejno rješenje i uvjete Hrvatskih voda, gdje je zbog 
vodozaštitnog područja trošak investicije 3,5 milijuna kuna. Razgovarao je s mještanima da se 
sredstva mogu osigurati samo putem europskih fondova. 
 
Žulić naglašava da nam sukobi na granicama ne trebaju. Ukoliko vijećnik Kajin želi, možemo 
poslati dopis Ministarstvu prometa. 
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih 
područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na 
području Grada Buzeta. 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća 

Grada Buzeta: 
Odbora za predstavke i pritužbe 

 
Elvis Černeka kao predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i admin. poslove izvijestio je kako 
su za članove Odbora za predstavke i pritužbe predlažu Mirta Ćaleta za predsjednicu a za 
članove: Eisa Marinac, vedran Majcan, Đani Soldatić i Radovan Nežić. 
Nije bilo rasprave po ovoj točki i jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Donosi se Rješenje o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta: Odbora za 
predstavke i pritužbe kako je predloženo. 
 

TOČKA 12. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje 

lipanj -prosinac 2017. godine 
 

Ornela Rumen obrazložila je prijedlog sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe. Grupa birača nije pravna osoba već je svaki vijećnik obveznik  
otvaranja posebnog računa i podnošenja financijskog izvješća. 
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Vlatko Mrvoš zamolio je da se zatraži provjera predložene Odluke obzirom na njegov status.  
 
Ornela Rumen predlaže da se upit pošalje DIP-u zbog promjene.   
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta za razdoblje lipanj - prosinac 2017. 
godine. 
 

TOČKA 13. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi i Strateškog plana razvoja turizma na 

području Grada Buzeta za razdoblje 2018.-2025.  
 
Siniša Žulić obrazlaže prijedlog izrada Strateškog plana razvoja turizma na području Grada 
Buzeta za razdoblje 2018-2025. 

Vlatko Mrvoš podržao je prijedlog Odluke, kazavši kako Buzet treba strategije za razvoj. 
Ukazao je na problem zatvorenog prostora uređenog Multimedijalnog centra u starome gradu. 
 

Vedran Majcan ukazao je na već izrađenu Strategiju razvoja zdravstvenog turizma 
Grada Buzeta koju je nedavno proučavao. Smatra kako po toj strategiji nije ništa realizirano. 
 

Mirta Ćaleta postavila je pitanje zašto na Fontani nemamo neki info punkt jer kada 
dolaze turisti ne znaju kamo krenuti dalje jer ih nitko ne upućuje. Poznato joj je da se prije 12 
godina radilo na projektu Muzeja tartufa –zanima je zašto taj projekt nije realiziran i zašto se s 
njim stalo? 
 

Damir Kajin upozorio je opet na problematiku izrade Prostornog plana i broja turističkih 
zona na području Grada Buzeta. Zanima ga tko će izraditi taj strateški plan? Tko bi trebao dati 
naputke u izradi ovoga plana? Smatra da bi gradski vijećnici trebali u tome sudjelovati.  
 

Siniša Žulić pojasnio je kako je predložena Odluka formalna odluka temeljem koje Grad 
može prijaviti na natječaj izradu ove dokumentacije, a izvoditelj će se odabrati putem javnog 
natječaja, ako dobijemo sufinanciranje iz EU fondova. Za projekt Muzeja tartufa bilo je izrađeno 
samo idejno rješenje, projekt je bio zaustavljen jer nije naišao na suglasnost. 
Upravo je izrađen Integrirani plan revitalizacije starogradske jezgre, izražava žaljenje da na 
njegovoj prezentaciji nisu bili prisutni vijećnici. 

Vedran Majcan upozorava da nemamo direktoricu Turističke zajednice i da nikada nisu 
dobili izvještaj iako su tražili. Nije samo gastronomija naša prednost, smatra da treba zaštititi 
Ćićariju kao park prirode poput Rta Kamenjak  kao i voditi računa o zaštiti rijeke Mirne, koja je 
u potpunosti devastirana od strane Hrvatskih voda. 
 

Mrvoš smatra da kaskamo u marketingu. Nekada smo bili prepoznatljivi. Smatra da to 
nije dobro. Radit će se strategija, a nemamo čelnih ljudi. Jedna osoba nije dovoljna, smatra 
Mrvoš, a grad bi se trebao uključiti u sufinanciranje manifestacija.  
 

Gradonačelnik podsjeća da se ne može se raspravljati o Općini Lanišće i kako ima 
saznanja da je strategija razvoja turizma na području Općine Lanišće bila u nihovom 
proračunu. Da turizam na području Buzeštine se razvija i napreduje govore brojke dolascima i 
noćenjima te povećanju turističkih sadržaja na našem području, a kako je nekoliko nagrada u 
posljednje vrijeme poput finalista nagrade EDEN i Top destinacije ruralnog turizma govori da 
se radi i da su ti rezultati priznati na nacionalnoj razini. 



3. sjednica – 24. kolovoza 2017. 
 

Žulić je naglasio i kako mnogih manifestacija koje pune turističke smještaje, bilo da se 
radi o sportskima ili nekim drugima bez Grada Buzeta ne bi bilo. Naglašava kako je turistička 
zajednica financijski samoodrživa i kako bi zapošljavanje novih osoba to narušilo te kako bi se 
trebao u tom slučaju osigurati dodatan novac u proračunu. 
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Donosi se Odluka o izradi i Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za 
razdoblje 2018.-2025. 
 

Sjednica je zaključena u 21.20 sati. 
 
Buzet,13. srpnja 2017. 
 

  ZAPISNIK VODILA      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA. 
Roberta Kalčić Savatović            Dejan Jakac 

 

 


