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Točka 2. 

 
Usvajanje skraćenog zapisnika s 

26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 23. ožujka 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 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 23. ožujka 2020. godine  

 
1.  

 
Prihvaća se Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta održane 

dana 23. ožujka 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 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 23. ožujka  2020. godine 
 
Sjednica je održana putem video konferencije, sukladno uputama za postupanje 
Ministarstva uprave glede sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-
1) od dana 13. ožujka 2020. godine zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije 
u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske  o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA:810-06/20-01/7, 
URBROJ: 511-01-300-20-1) od dana 19. ožujka 2020. godine, kojom je među ostalim 
određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu održana u gradskoj 
vijećnici u Narodnom domu u Buzetu, Ulica II. istarske brigade 2. 
 
Sjednica je započeta u 19:00 sati s javljanjem svih vijećnika i spajanjem u zajedničkoj 
video konferenciji, a s radom u 19 i 25 sati. 
 
Sjednicu vodi: Dejan Jakac, predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Zapisnik vodi: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove u 
Upravnom odjelu 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, Melisa Piuti,  Đani Soldatić, Damir Kajin, Sandi 

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

 
Odsutni članovi gradskog vijeća: Zdravko Ćurić i  Mirta Ćaleta. 
 
Ostali prisutni: Siniša Žulić,  Ana Pernić i  Roberta Kalčić Savatović.  
 
Dejan Jakac otvara sjednicu, konstatira kvorum od 13 vijećnika te mogućnost 
pravovaljanog donošenja odluka,  pozdravlja sve prisutne i predlaže slijedeći dnevni 
red:  

 
 

 D N E V N I  R E D 

                       
1. Informacije o aktualnoj situaciji vezanoj uz epidemiju bolesti koronavirus  

COVID-19. 

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.  

 
Dnevni je sa 13 glasova „ZA“ usvojen. 
 
 



 
 
 
 

TOČKA 1. 
 

Informacije o aktualnoj situaciji vezanoj uz epidemiju bolesti koronavirus  COVID-19. 
 
Gradonačelnik Grada Buzeta, Siniša Žulić, obavještava članove i članice Gradskog 
vijeća o aktualnoj situaciji vezanoj uz epidemiološku bolest izazvanu koronavirusom 
COVID-19. Na području Grada Buzeta nema zaraženih niti suspektnih osoba na 
navedenu epidemološku bolest te ističe kako tome zasigurno pridonosi disciplina 
stanovništva na području Grada Buzeta. No, kako je Grad Buzet granično područje s 
velikim brojem migracija, postoji mogućnost da će se slika pogoršati, ali gradonačelnik 
vjeruje da će brojka zaraženih biti i dalje na nuli. 
 
Za Pitanja se javljaju sljedeći vijećnici: 
1. Damir Kajin:  

- Koliko ima ljudi u samoizolaciji i u karanteni na području Grada Buzeta, te tko 

kontrolira kretanje tih ljudi, jer prema informacijama koje ima jedan broj njih usprkos 

samoizolaciji se slobodno kreće Buzetom. Što Grad Buzet čini da ide u susret 

građanima odnosno koje mjere Grad Buzet poduzima? Predlaže potpuno ukidanje 

prireza i zakupa, smanjenje cijene vode i odvoza smeća za 50%. 

 
2. Melisa piuti: 

- Ministarstvo prosvjete da dalo preporuku da se tijekom ovog vremena zabrane 

rada dječjeg vrtića organizira privremeno dežurstvo. Kako to da onda nema dežurstva 

u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet? 

 
3. Nina Majer: 

- Da li se današnja Odluka o zabrani napuštanja prebivališta, donesena od strane 

nacionalnog stožera civilne zaštite odnosi zapravo na zabranu napuštanja naselja? 

 
Odgovori na postavljena pitanja: 
 
Odgovor na vijećnička pitanja Damira Kajina: 
- Gradonačelnik odgovara kako na području Grada Buzeta ima oko 40-tak osoba 

u samoizolaciji, dok u karanteni za sada nema ljudi, ali postoji mogućnost da će ih biti, 

posebice što se tiče vozača kamiona. Nemamo informaciju koliko je još ljudi u 

samoizolaciji, a da za to nemaju rješenja nadležnih tijela. Također, što se samoizolacije 

tiče, policija ima popis ljudi i zadužena je za provedbu kontrole. Prema informacijama 

koje ima u posljednjih desetak dana na području Grada Buzeta je za sada kažnjena 

jedna osoba. 

- Što se tiče mjera, Grad Buzet je već prošlog tjedna uveo mjere štednje u 

poslovanju na način da je obustavio sve planirane rashode koji nisu nužni za redovito 



osnovno poslovanje Grada Buzeta, proračunskih korisnika te trgovačkih društava u 

vlasništvu Grada Buzeta, također obustavljane su sve investicije koje su planirane iz 

Proračuna Grada Buzeta, a koje nisu u tijeku kao i svi daljnji postupci javne nabave, 

izuzev nabavki investicija i projekata koji se financiraju iz drugih izvora financiranja. 

Također, idući tjedan će se sazvati nova sjednica Gradskog vijeća na kojoj će vijećnici 

imati priliku izglasati nekoliko gospodarskih mjera koje su u pripremi. 

 
Vijećnik Vlatko Mrvoš, predlaže da Grad Buzet osmisli paket mjera za 
gospodarstvenike Grada Buzeta koji će se predložiti vladi Republike Hrvatske. 
Trebamo znati da će od 16.3. dosta djelatnosti u narednim mjesecima imati prihode 
0,00 Kn, a da će rashodi ostati isti. Svjestan je da Grad Buzet tu ne može puno pomoći 
s obzirom na proračun, ali da je tu država koja mora pomoći. Danas je poslao HGK 
prijedlog mjera sa kojima će se ići prema Vladi RH, te predlaže da i mi kao Grad 
uputimo pismo u kojem ćemo od Vlade RH tražiti konkretne mjere za spas 
gospodarstva. Važno je u ovom razdoblju da gospodarstvo preživi i da bude spremno 
za nastavak rada kada sve ovo prođe. 
- Prijedlog prihvaćen od strane gradonačelnika. 

 
Odgovor na vijećničko pitanje Melise Piuti: Dječji vrtić – odgovor 
 
 - Preporuka Ministarstva je bila da se organizira dežurstvo, no međutim istarski gradovi 
i općine odlučili su se pridržavati prije donesenih županijskih mjera jer je zdravlje 
građana na prvom mjestu. Nažalost imali smo prilike vidjeti na primjeru jednog 
zagrebačkog vrtića da su i to mjesto potencijalnog širenja zaraze. 
 
Odgovor na vijećničko pitanje Nine Majer: 
 
- Odlukom o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici 

Hrvatskoj  propisana je zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka no 

zabrana se ne odnosi konkretno na zabranu napuštanja naselja već na zabranu 

napuštanja jedinice lokalne samouprave tj. u ovom slučaju napuštanje Grada Buzeta. 

Gradonačelnik ističe kako će sutra na zajedničkoj koordinaciji gradonačelnika Istarske 

županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije predložiti da se zabrana odnosi na 

granice djelovanja Policijske postaje Buzet ili na područje nekadašnje bivše Općine 

Buzet. Cilj ove zabrane odnosno mjere je spriječiti veće migracije kao primjer 

jučerašnjih velikih migracija iz područja Zagreba zbog potresa, a ne lokalne migracije 

i sve kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti COVID – 19. 

 
 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. 

 

Gradonačelnik Siniša Žulić obrazlaže prijedlog Odluke. 



 Rasprave nema te se uz 13 glasova „ZA“ donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora Grada Buzeta.  
 
 
 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključila sa radom u  20,20  sati. 
 
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ: 2106/01-01/01-20-3 
Buzet, 23.03.2020. 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
Roberta Kalčić Savatović                                                      Dejan Jakac 

 
 

 

 


