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ZAPISNIK 
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 22. kolovoza   2019. godine 
 

Sjednica je održana u gradskoj vijećnici u Narodnom domu u Buzetu, Ulica II. 
istarske brigade 2. 
 

Sjednica je započeta u 19,00 sati. 
 

Sjednicu vodi: Dejan Jakac, predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Zapisnik vodi: Tatjana Merlić, viši referent za opće poslove u Upravnom odjelu 
za opće poslove, društvene djelatnosti i  razvojne projekt. 
 

Prisutni članovi Gradskog vijeća: Denis Muzica, Elvis Černeka, Damir Sirotić, 
Dejan Jakac, Kristijan Majcan, Nina Majer, Enisa Marinac , Vlatko Mrvoš, Đani 
Soldatić, Damir Kajin,  Sandi Černeka, Zdravko Ćurić, Dubravka Črnac Dujanić. 

 
Odsutni članovi gradskog vijeća:  Mirta Ćaleta, Vedran Majcan, 

 
Ostali prisutni: Siniša Žulić,  Ana Pernić, Roberta Kalčić Savatović, Elena Grah 

Ciliga, Ornela Rumen, Gordana Čalić Šverko. 
 
Dejan Jakac pozdravlja sve prisutne i  predlaže slijedeći dnevni red koji se 

jednoglasno prihvaća. 
 

 

 
D N E V N I R E D 

 
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta      
    održane dana 13. lipnja 2019. godine.  
2. Pitanja i prijedlozi.  
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju   
    Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu s pripadajućim aktima:  

a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2019.   

godine  

b) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih  
programa u 2019. godini.  

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika    
    Grada  Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.  
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada   
    Buzeta za  2019. godinu.  
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.  
 

 

 

 



 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane dana 13. lipnja 2019. godine 

 

Otvara se rasprava. 

Vlatko Mrvoš iznosi da je došlo do greške u zapisniku vezano uz početak rada 

sjednice koja je bila u 19,00 sati, a ne u 18,00 sati, te nije on evidentiran da je 

prisustvovao sjednici pa moli da se isprav greška. 

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

Usvaja se skraćeni  zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 13. lipnja 2019. godine s time da se ispravlja  početak rada sjednice za 19,00 sati 

umjesto 18,00 i dopisuje Vlatko Mrvoš koji je bio prisutan na  sjednici.  

 

TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Vlatko Mrvoš na 31. Gradskog vijeća 2016. g.  postavio je pitanje gdje je tzv.  

„pametna klupa“ i što se desilo sa istom, na što je dobio odgovor da je na popravku pa 

postavlja pitanje šta je sa njom i kada će se postaviti? 

Nina Majer  iznosi da je tijekom ljeta smanjen broj djece u Dječjem vrtiću i to od 

sredine mjeseca srpnja pa do kraja kolovoza. U tom periodu najveći broj djece koristi 

godišnji odmor, pa je logično i da odgajateljice koriste godišnji odmor. Javlja se 

problem pogotovo kod mlađe djece koja dosta teško prihvaćaju da im se iz tjedna u 

tjedan mijenjaju odgajateljice i da ih prilikom dolaska u vrtić dočeka malo poznata 

osoba. Postavlja pitanje koliko dana godišnjeg odmora imaju odgajateljice, na koji su 

im način organizirani godišnji odmori odnosno zašto se svakog tjedna izmjenjuju po 

dvije odgajateljice umjesto da grupu kroz veći dio ljetnih mjesece vode iste, uz dužno 

poštovanje prema njihovom poslu i pravima koje imaju smatra da bi prvobitno trebalo 

uzeti u obzir dobrobit djece njihove strahove i potrebe i pomoći im da taj period 

prebrode sa što manje stresa ?  

Damir Kajin iznosi da je bilo jasno već davno da će Palladio holding koji je 

preuzeo tvrtku Cimos prvom mogućom prilikom napustiti grad Buzet i nekom trećem 

prepustiti svoja ulagačka prava. Za Palladio grupo smatra da je ovo najbolji trenutak, 



jer cijela autoindustrija hrli u recesiju. Cimos su uzeli svojevremeno za 100 000 € i 

obvezali se slovenskoj državi za plaćanje kredita od 110 milijuna € tj. duga. No i prema 

hrvatskim bankama su oni itekako bili dužni. Na intervenciju Borisa Miletića, Valtera 

Flega i Siniše Žulića g. Marić je defakto  grupi otpisao oko 35 milijuna €. Misli da su 

navedena trojica popustili pod pritiskom buzetskih zaposlenika koji rade u Cimosu u 

Kopru. Govorio je da ima i boljih rješenja i boljih investitora, spominjao je i jednu tvrtku 

iz Sarajeva, no nije bilo sluha. Da li grad Buzet sudjeluje u nekim postupcima ustupanja 

Cimosa nekome kada je već sa tom grupacijom sudjelovao u postupku preuzimanja 

Cimosa? Postavlja pitanje vezano uz pok. nadbiskupa Dobrile koji je sahranjen u Trstu, 

teško mu je shvatiti da je njegov grob zapušten do neprepoznatljivosti. Smatra da to 

ne služi nikome na čast ni crkvenim vlastima u Istri, nama lokalnoj samoupravi, 

istarskim vjernicima ni nama kao građanima ovih prostora. Sa njime u grb je pokopan  

i buzećan, prvi njegov  suradnik, kanonik Petar Flego. U više puta se zalagao da se 

tijelo biskupa Dobrile prenese u Eufrazijevu baziliku u Poreč. Smatra da bi to trebao 

biti prije svega posao crkve. Pok. Petar Flego bio je iz Buzeta te i JLS bi trebala voditi 

računa da grob ne izgleda zapušteno. Vezano uz obnovu palače Verzi, ne može 

razumjeti nemar poduzetnika ili radnika koji rade na obnovi palače Verzi. Iza crkve u 

ulici pravo je „groblje“ materijala i smeća koji su radnici ostavili iza sebe, otišli na 

godišnji odmor i ne pojavljuju se već cca. mjesec dana. Sramotno je jer je sve puno 

prašine, turisti se ne mogu načuditi neredu te smatra da bi to trebalo privesti svrsi, 

upozoriti ih na to. Iznosi informaciju da na groblju na doljnjoj  špini ne teče voda te 

predlaže da se intervenira i pokuša riješiti problem. Iz naselja Franečići obratio mu se 

mještanin Edi ( pomorac)  da nema javne rasvjete te ako je moguće predlaže da mu 

se ista postavi. 

Siniša Žulić iznosi informaciju da je nagodba sa HEP-om potpisana te da se 

spor  riješio. Vezano uz „pametnu klupu“ ista je bila na servisu no rečeno je da je trošak 

popravka velik i koštalo bi više nego da se kupi nova. Pokušat će se riješiti problem, a 

pokušava se istu  kandidirati na neke projekte. Vezano uz dječji vrtić odgajateljice imaju 

godišnjeg odmora kao i ostali djelatnici u javnim firmama. Razgovarati će sa 

ravnateljicom  da se vidi šta se može poboljšati i da se u ljetnim mjesecima pokušaju 

drukčije organizirati. Vezano uz tvrtku Cimos, Boris Miletić, Valter Flego i on nisu birali 

strateškog partnera,  zalagali su se da proizvodnja tj. automobilska industrija  ostane  

i da se problem riješi, a iz koje zemlje će biti investitor u tim pregovorima nisu 

sudjelovali niti su mogli jer nisu bili zainteresirana strana.  Informacija o prodaji Cimosa 

je neprovjerena. Prodaja ne mora nužno biti loše rješenje. Vezano uz uređenost groba 

nadbiskupa Jurja Dobrile i kanonika  Petra Flega biskupiji će biti upućen dopis. 

Provjeriti će zbog čega nema vode na doljnjoj špini na groblju. Vezano uz palaču Verzi 

bilo je primjedba građana i upozoren je izvođač radova da uvede reda, što su i učinili 

no slaže se da to može biti i puno urednije, biti će ponovno upozoreni.  

Damir Kajin iznosi da ulica kraj palače Verzi izgleda kao „groblje“. Smatra da 

ako su Siniša Žulić, Boris Miletić i Valter Flego sudjelovati u pregovorima vezanim uz 

tvrtku Cimos  da trebaju i sada intervenirati. Vezano uz grob nadbiskupa Dobrile smatra 

da bi svaki tjedan jedno komunalno poduzeće iz Istre trebalo uređivati grob.  

Siniša Žulić iznosi da su informacije o prodaji Cimosa neprovjerene. Iznosi da 

nije sudjelovao u prodaji Cimosa nego u spašavanju istog.  

 



TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna 
Grada Buzeta za 2019. godinu s pripadajućim aktima: 

 
a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 
godine  

b) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih programa 
u 2019. godini.  

 

 

 Ornela Rumen obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava. 

Damir Kajin postavlja si pitanje da li je možda sada vrijeme za ukidanje prireza? 

To bi bilo povećanje u financijskom smislu svakome u ovome gradu oko 8-8,5 %, 

povećala bi se kupovna moć, vjerojatno bi bili atraktivniji za ulaganje i dr.  

Vlatko Mrvoš napušta rad sjednice.  

Ornela Rumen iznosi da je to jedini nenamjenski prihod koji se može koristiti za 

socijalnu skrb, dječji vrtić i za bilo koje druge nekapitalne investicije tj. društvene 

djelatnosti. Dobro je da rastu plaće no zabrinjava je u idućoj godini, jako je pohvalno 

da se nastoji mladima do 25 godina odnosno do 30 ukinuti im porez odnosno smanjiti 

do 50 %, ali to ide direktno na teret lokalnih proračuna. Smatra da je prirez neophodan 

da bi se održao standard i u predškolskom odgoju, vezano uz Dom umirovljenika i dr.  

Siniša Žulić ako se uzme u obzir neto prosječna plaća u gradu Buzetu, svaka 

osoba koja ima jedno dijete preko sebe platiti će mjesečno 4,00 kune prireza, ako ima 

dvoje djece platit će 0,00 kuna. Ići će se u dogradnju Dječjeg vrtića gdje će se morati 

financirati razlika iz poreznog dijela. Svaka promjena poreznog rasterećenja ide na 

teret lokalnih proračuna.  

Nakon rasprave uz 11 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom  donosi se  

 

ZAKLJUČAK 

Donosi se  Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. 
godinu s pripadajućim aktima: 
 
a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 
godine  

b) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o ostvarenju komunalnih programa 
u 2019. godini.  
 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika 

Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 



 

Damir Kajin predlaže posebnu sjednicu ili posebnu točku dnevnog reda sa 

temom „koliko je postavljenih pitanja na gradskom vijeću i što se po tim pitanjima 

poduzelo“? Iznosi da ima dojam da je Istarska županija  „digla ruke“ od Buzeta. Smatra 

da se gradonačelnik treba izboriti za neke investicije. 

Dejan Jakac vezano uz sumiranje svih pitanja smatra da nije potrebno posebna 

točka dnevnog reda jer vijećnici znaju koja su pitanja postavili. 

Siniša Žulić iznosi da se trudi tražiti sredstva i od županije, države i EU fondova. 

Istarska županija sufinancira i Domove zdravlja, škole i dr. Županija ima svoje obaveze 

koje mora izdvajati sredstva. I dalje ćemo se truditi za sredstva, i  prihvaća kritiku.   

Nakon rasprave 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donosi se   

 

 

ZAKLJUČAK  

 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada 

Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2019. Godine 

 

TOČKA 5. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta 

za 2019. godinu 

 

 Damir Sirotić obrazlaže da se Odbor sastao razmatrao pristigle prijedloge kojih 

je bilo 8 pravovaljanih te jedan prijedlog koji je stigao van roka i nepotpun te se nije 

razmatrao. Odbor je donio zaključak i istog uputilo gradskom vijeću na donošenje.  

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno  donosi  

 

ZAKLJUČAK  

Donosi se  Odluka  o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta za 2019. godinu. 

 

TOČKA 6. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.  
 

Elena Grah Ciliga obrazlaže prijedlog. Moli da se u članku 18. u točki c) stavak 

3 gdje se definira dodjela bodova doda riječ „pojedinačno“ koja  nedostaje.  



Nakon rasprave jednoglasno se donosi  

 

ZAKLJUČAK  

Donosi se  Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata.  
 

 Sjednica je zaključena sa radom u 20,15 sati.  

 

Siniša Žulić poziva sve prisutne na svečanu sjednicu povodom Dana grada 

6.09.2019. u 18,00 sati , te na polaganje vijenaca u Spomen park i gradsko groblje 

6.09.2019. u 17,00 sati, te na sva ostala događanja povodom Dana grada.  Slijedeća 

sjednica Gradskog vijeća  planira se polovinom  mjeseca listopada.  

 

 

ZAPISNIK VODILA      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 Tatjana Merlić                                                                            Dejan Jakac 

 

 


