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Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 

Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), dostavljam Gradskom vijeću Grada Buzeta 
prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Buzeta za 
razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine  zajedno s Izvješćem u prilogu kao sastavnim 
dijelom na razmatranje i prihvaćanje.  
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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 dana 
______  2020. godine donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje srpanj – 

prosinac 2019. godine 
 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Buzeta prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada 
Buzeta za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. 
 Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku te čini njegov 
sastavni dio. 
  
 

Članak 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 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Buzet, ožujak 2020. 



1. UVODNE NAPOMENE 

U skladu s odredbama članka 36. stavak 1. Statuta Grada Buzeta („Službene            

novine“, broj 12/18. - pročišćeni tekst) i odredbama članka 35. b Zakona o lokalnoj i               

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/17 - pročišćeni tekst,          

u daljnjem tekstu ZLPRS), Gradonačelnik je u obvezi Gradskom vijeću Grada Buzeta            

podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu. Izvješće se podnosi dvaput godišnje, za            

razdoblje siječanj - lipanj i za razdoblje srpanj - prosinac. 

Gradonačelnik zastupa Grad Buzet i nositelj je izvršne vlasti. Gradonačelnik 

obavlja poslove propisane zakonom, Statutom Grada Buzeta i odlukama Gradskog          

vijeća. Prava i obveze te djelokrug rada gradonačelnika detaljnije su uređeni           

Statutom Grada Buzeta. 

Prema Zakonu, mandat gradonačelnika traje četiri godine. Na lokalnim         

izborima održanima 21. svibnja 2017. godine, za gradonačelnika je izabran Siniša           

Žulić, a za zamjenicu gradonačelnika Ana Pernić. Navedeni dužnosnici stupili su na            

dužnost dana 30. svibnja 2017. godine. 

S obzirom na statutarnu i zakonsku obvezu, ovo izvješće izrađeno je za            

razdoblje između 1. srpnja - 31. prosinca 2019. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

Gospodarski rast i dizanje kreditnog rejtinga, uspješna turistička sezona, ali i           

nedostatak radnika, obilježila su gospodarstvo u 2019. godini. Hrvatski bruto domaći           

proizvod (BDP) u četvrtom je kvartalu 2019. porastao 0,3 posto u odnosu na             

prethodna tri mjeseca kada je stopa rasta bila dvostruko viša, što na godišnjoj razini              

iznosi 2,7 posto, nakon 2,8-postotnog rasta u razdoblju od srpnja do rujna. 

Tijekom izvještajnog razdoblja u buzetskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za         

zapošljavanje zabilježena je i dalje vrlo niska nezaposlenost, među najmanjima u           

Republici Hrvatskoj te je ona iznosila 1,78% (77 osoba) isto kao i na kraju 2018.               

godine, što je niže čak i od pretkrizne 2008. godine. To je dosad jedna od najmanje                

zabilježenih nezaposlenosti u posljednjih dvadeset godina. Prema službenim        

statistikama HZZ-a, s tek 59 evidentiranih nezaposlenih osoba na početku srpnja,           

nezaposlenost je u odnosu na početak godine pala za 31,85 posto, a u odnosu na isto                

razdoblje prošle godine manja je za 25 posto. S obzirom na izrazito nisku             

nezaposlenost, ona za razliku od preteklih godina ne ovisi čak ni o sezonskim             

poslovima, a u buzetskim poslovnim subjektima traži se stotinjak mahom          

proizvodnih radnika. 

Na dan 31. prosinca 2019. bilo je po podacima HZMO ukupno zaposleno 3077             

osoba s prebivalištem na području Grada Buzeta. (osobe koje uplaćuju mirovinsko           

osiguranje) koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta, što je blago            



povećanje u odnosu na 2018. godinu. Iz podataka je vidljivo kako je najviše rastao              

broj osiguranika kod pravnih osoba - 2.583 (u odnosu na 2.568 iz 2017. godine), 214               

(207 u 2018.) je bilo osiguranika obrtnika s još 217 (203 u 2018.) zaposlena              

djelatnika, 38 osiguranik poljoprivrednik te 12 osiguranika u samostalnim         

profesionalnim djelatnostima. U spolnoj strukturi osiguranika 1.222 je žena (1.216 u           

2018.) te 1.855 muškarca (1.832 u 2018.). 

Grafikon 1.: Statistika nezaposlenosti za izvještajno razdoblje (Podaci: HZZ) 

1.2. Demografska situacija 

Grad Buzet je u 2019. godini, nakon nekoliko negativnih godina zabilježio           

pozitivan prirodni prirast. Tako je zabilježeno 55 novorođenih (u odnosu na 56 2018.             

godine), dok je s druge strane zabilježena nešto manja smrtnost nego proteklih            

godina od 53 umrle osobe s našega područja (u 2018. godini zabilježeno je 74 umrle               

osobe).  

 

 

 

 



2. AKTIVNOSTI 

Prema ustroju lokalne samouprave gradonačelnik ima ovlasti izvršnog tijela u          

punom obujmu. U obavljanju poslova u djelokrugu rada najveću potporu          

gradonačelniku pružaju zamjenica gradonačelnika, upravna tijela i radna tijela koja          

imenuje gradonačelnik. 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao sve poslove i          

aktivnosti koji su mu u okviru odredaba članka 48. ZLPRS i članka 33. Statuta Grada               

Buzeta stavljene u nadležnost, kao i proizašle iz drugih posebnih propisa u kojima su              

utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne samouprave. Stručnu obradu i          

administrativno - tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih akata           

od strane Gradonačelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni            

Gradskom vijeću, u okviru svog djelokruga obavljali su upravni odjeli i službe Grada             

Buzeta. Aktivnosti Gradonačelnika i njegove zamjenice te gradske uprave bile su u            

izvještajnom razdoblju usmjerene u prvom redu na realizaciji zacrtanih programa i           

projekata. 

2.1. Aktivno i stabilno upravljanje 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Buzeta održavao je         

redovne radne sastanke na kojima se razmatra aktualna problematika i potreba za            

donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuju zamjenica gradonačelnika,        

pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika te           

prema potrebi ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Buzet ili predsjednici           

udruga, kao i direktori trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima poslovni udio. 

U promatranom razdoblju izrađeni su izvještaji za potrebe nadležnih         

Ministarstava, Ureda državne uprave i Agencija, izvršeno je tekuće poslovanje          

pisarnice odnosno otvaranje i raspoređivanje predmeta po odjelima i arhiviranje          

riješenih predmeta i izlučivanje, izvršeno je rješavanje tekućih zahtjeva korisnika          

sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i drugim općim aktima, proveden je nadzor            

proračunskih korisnika, izvršena je suradnja i praćenje neprofitnih organizacija koje          

su korisnici proračunskih sredstava Grada, izrađeni su obrasci i opći akti. Praćeno je             

izvršenje naplate i obveza po ugovorima, izrađeni su akti i obavljeni stručni i             

administrativni poslovi te vođena korespondencija za potrebe Gradonačelnika i         

zamjenika, obavljeni su stručni i administrativni poslovi za potrebe Gradskog vijeća i            

tijela Gradskog vijeća. 

U redovitom godišnjem istraživanju Instituta za javne financije, a vezanih uz           

transparentnost županijskih, gradskih i općinskih proračuna, Grad Buzet je i ove           

godine, peti put za redom, svrstan u najvišu kategoriju transparentnosti. Grad Buzet            



je tako jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je u svim ciklusima             

istraživanja imala maksimalnu ocjenu transparentnosti. 

2.2. Javnost rada gradonačelnika 

Kvalitetan rad gradske Uprave i Gradonačelnika od iznimne je važnosti za           

lokalnu zajednicu, stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Javnost           

rada gradonačelnika osigurava se, između ostalog i objavljivanjem općih i drugih           

akata u Službenim novinama Grada Buzeta i na web stranicama Grada. Sukladno            

navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada           

Buzeta, a navedeni glasnici su objavljeni na web stranicama Grada. Osim           

objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim           

aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi. 

Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem društvenih          

mreža (Facebook, Twitter…), javnog tiska te radijskih i televizijskih emisija,          

prvenstveno s područja Istarske županije, nacionalnih medija, ali i medija susjedne           

Republike Slovenije.  

Kao i proteklih godina, prilikom izrade gradskog proračuna provedena je          

javna rasprava, kako bi javnost dobila uvid u prijedlog najznačajnijeg financijskog           

dokumenta Grada Buzeta. 

U Službenim novinama Grada Buzeta objavljuju se akti koji se donose na            

sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani            

uz rad mjesnih odbora te izbornih povjerenstava. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja           

izrađeno je 6 brojeva Službenih novina i to od broja 5 do broja 10. 

2.3. Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo pet redovitih te           

jednu svečanu sjednicu, povodom Dana grada - Subotine. Gradonačelnik je utvrdio te            

Gradskom vijeću Grada Buzeta uputio ukupno 17 prijedloga akata koji su uvršteni u             

dnevni red te raspravljeni i doneseni u ovom izvještajnom razdoblju. Najvažniji           

zadatak Gradskom vijeću bilo je usvojiti Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu s             

pripadajućim programima. Isto tako u navedenom izvještajnom razdoblju Gradsko         

vijeće usvojilo je II., i III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu               

te polugodišnje izvješće Proračuna za prvu polovicu 2019. godine. 

Gradonačelnik i njegova zamjenica u razdoblju od 22. studenog do 11.           

prosinca održali su pojedinačne sastanke sa svih 11 vijeća Mjesnih odbora Grada            

Buzeta, kako bi se koordinirali planovi i prijedlozi Vijeća Mjesnih odbora pri            

sastavljanju prijedloga Proračuna za 2020. godinu te upoznali s problematikom na           

pojedinom području grada. Sastanci su iskorišteni i za informiranje članova Vijeća           



Mjesnih odbora o nadolazećim izborima za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada            

Buzeta. 

2.4. Suradnja u lokalnoj zajednici 

Kao i u svim dosadašnjim izvještajnim razdobljima značajna se pažnja          

posvetila aktivnoj suradnji sa svim partnerima u lokalnoj zajednici za pravilno           

upravljanje i stvaranje bolje gospodarske i socijalne klime jednog grada. Od           

preuzimanja dužnosti, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika kroz cijelo        

izvještajno razdoblje provode stalan proaktivni proces mnogobrojnih razgovora i         

susreta s gospodarstvenicima, obrtnicima, poljoprivrednicima te predstavnicima       

strukovnih i općih udruga, zajednički raspravljajući o optimalnim mjerama za          

poboljšanje stanja gospodarstva i oživljavanje ulagačke klime. 

Redovita komunikacija s upravama najvećih buzetskih tvrtki nastavljena je i u           

ovom izvještajnom razdoblju sa ciljem bolje informiranosti o stanju buzetskog          

gospodarstva i planiranja poticajnih mjera za narednu godinu. 

U svakodnevnom smo kontaktu sa svim proračunskim korisnicima zajednički         

planirajući aktivnosti i sadržaje te projekte za daljnji razvoj i unaprjeđenje razine            

javnih usluga i programa u lokalnoj zajednici. Naša je potpora i suradnja usmjerena i              

prema udrugama koje djeluju na području Grada Buzeta, a koje svojim radom            

doprinose raznovrsnosti društvenog života naših građana.  

Krajem godine, kao i u prethodnim godinama, intenzivnije su bile i aktivnosti            

oko donošenja poslovnih planova tvrtki u potpunom ili djelomičnom vlasništvu          

Grada Buzeta (Istarski vodovod, IVS, VSI Butoniga, Park, Plzet, IDA, Park odvodnja).  

Povodom Božićno-novogodišnjih blagdana krajem kalendarske godine      

gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika posjetili su dvadesetak buzetskih        

proizvodnih, poslovnih i prerađivačkih tvrtki.  

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

U izvještajnom smo razdoblju nastavili suradnju s Ministarstvom kulture         

Republike Hrvatske, vezano uz realizaciju projekta Proširenja i uređenja Narodne          

knjižnice Buzet, uređenja crkve Sv. Jurja te rekonstrukcije crkvice Sv. Magdalene u            

kaštelu Petrapilosa. S Ministarstvom Državne imovine održani su sastanci oko          

mogućnosti prijenosa određenih državnih nekretnina u gradsko vlasništvo, a         

sukladno Zakonu o državnoj imovini. Prvenstveno se tu radi o zemljištu građevinskog            

deponija Griža, garaže pored Društvenog doma u Roču te dijela starog Društvenog            

doma u Vrhu. S Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za poljoprivredno zemljište           

radilo se na programu Zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području          

Grada Buzeta, te raspisano javno iskazivanje interesa. 



Nastavljena je suradnja drugim državnim i ostalim javnim tijelima i          

udrugama, oko programa i projekata vezano uz područje Grada Buzeta. S tvrtkom            

BINA Istra, Hrvatskim auto klubom i Auto klubom Buzet u rujnu je realiziran             

program Sigurnosti na cestama, namijenjen polaznicima Dječjeg vrtića te učenicima          

Osnovne i Srednje škole. Prvenstveno ističemo vrlo operativnu suradnju s Istarskom           

županijom, gdje uz provođenje nekoliko zajedničkih projekata koordiniramo i         

planiramo aktivnosti značajne za područje cijele županije i našega grada. 

Nastavile su se i pripremne aktivnosti oko realizacije projekta razvoja          

infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu RUNE. Tijekom izvještajnog       

razdoblja u fazi je projektiranje navedenih trasa. Gradonačelnik Grada Buzeta,          

primjer hrvatskog dijela RUNE projekta predstavio je gradonačelnicima određenih         

austrijskih pokrajina u Kozini, te prisustvovao susretu s gradonačelnicima slovenskih          

općina u projektu Rune u Šentilju. Grad Buzet sudjelovao je i u prezentacijama EU              

projekta Smart Villages, koji ima za cilj modernizirati i digitalizirati životne procese u             

ruralnim područjima. 

Gradonačelnik redovito sudjeluje u svim aktivnostima Lokalne akcijske grupe         

“Sjeverna Istra”, a krajem izvještajnog razdoblja na izbornoj Skupštini LAG-a          

ponovno je izabran za dopredsjednika ove udruge. Isti tako redoviti je član Savjeta za              

zdravlje Istarske županije. 

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je nekoliko sastanaka s novim         

predsjednikom Općinskog suda u Pazinu o mogućnosti povratka sudbenih ili          

raspravnih dana u zgradu suda u Buzetu te ponovnu uspostavu Stalne službe. 

 

2.6. Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i          

inozemstvu te europski projekti 

I u drugoj polovici 2019. godine intenzivno se radilo na projektima           

financiranim sredstvima fondova EU. Nastavljene su projektne aktivnosti na         

projektima Restaura, InCity+, LIFE Sec Adapt i KulTERRA. 

Krajem prosinca 2019. godine, nakon provedenog javnog natječaja potpisan je          

ugovor s buzetskom tvrtkom “Ekspert gradnja” oko realizacije projekta         

“Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine javne i društvene namjene,         

predškolska ustanova Dječji vrtić “Grdelin” u Buzetu. Dogradnja Dječjeg vrtića          

“Grdelin” Buzet sufinancira se iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. -             

2020. podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih          

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne          

aktivnosti te povezani infrastrukturu”. Projektom je obuhvaćena izgradnja, uređenje i          

opremanje prostora za 4 odgojno-obrazovne skupine, uređenje uredskih prostorija i          



prostorija za stručne suradnike te pristupna prometnica do kuhinje, kao i uređenje            

pripadajućeg dvorišta. Rok za dovršetak projekta je prosinac 2020. godine. 

Iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.           

Natječaja za provedbu Podmjere 7.1., tip operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje           

planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” Grad Buzet ostvario je potporu u            

100%-tnom iznosu od 131.250,00 kn za izradu Strateškog plana razvoja turizma           

Grada Buzeta za razdoblje 2020.-2026. Tijekom druge polovice 2019. godine od           

strane Fakulteta za menadžment i turizam iz Opatije izrađen je veći dio strategije,             

koja je usvojena na Gradskom vijeću 30. siječnja 2020. godine. 

Na natječaju LAG Sjeverna Istra za provedbu tipa operacije „Ulaganja u           

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno         

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu         

infrastrukturu“ u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje          

2014. – 2020., podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”           

Gradu Buzetu prihvaćen je projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Sjevernoj            

ulici u gradu Buzetu. Projekt će se realizirati u prvoj polovici 2020. godine. 

Krajem godine Grad Buzet odradio je pripremu javne nabave u sklopu           

projekta “Free WiFi for EU”, na kojemu je dobiven vaučer u visini od 15.000€ za               

postavljanje javnih WiFi pristupnih točaka na ulicama i trgovima u Buzetu i Roču.             

Projekt će se realizirati u prvoj polovici 2020. godine. 

Gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika održali su niz susreta i redovitih          

operativnih sastanaka s inozemnim partnerima, gradovima i organizacijama,        

bratimljenim i prijateljskim gradovima Koper, Sisak, Čabar, Quattro Castella i Marija           

Bistrica, kao i sa delegacijama općina Novi Bečej, Knjaževac i Ljubovija, s kojima su              

dogovarani modeli suradnje na europskim projektima, te izmijenjena iskustva u          

radu. Posebno ističemo 10. obljetnicu bratimljenja lovačkih društava “Tetrijeb” iz          

Čabra i “Mirna” Buzet, proizašlo iz dugogodišnjih prijateljskih veza ova dva grada. 

U prosincu je upriličen prijem delegacije Ministarstva rada, obitelji i socijalne           

politike Republike Turske. Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić je zajedno sa           

zamjenicom gradonačelnika Anom Pernić i suradnicima prezentirao projekt        

„InCITY“, kao jedan od 33 primjera najbolje prakse suradnje lokalne samouprave i            

gospodarstva na razini Europske unije. Delegacija Ministarstva rada, obitelji i          

socijalne politike Republike Turske boravila je u posjetu Gradu Buzetu,          

zainteresirana za buzetska iskustva na provođenju EU projekta „InCITY“ i „INCITY           

+“. Organizacija studijskog posjeta delegacije Gradu Buzetu jedna je od aktivnosti u            

sklopu projekta tehničke pomoći koji pomaže Turskoj u pripremi operativnog          

programa za područje razvoja ljudskih potencijala. 



2.7. Razvoj, izgradnja infrastrukture i suradnja s državnim 

tijelima, javnim tvrtkama i poduzetnicima 

Održavamo stalne kontakte sa svim javnim službama i pravnim osobama s           

javnim ovlastima iz djelokruga našega rada.  

Nastavljena je suradnja s Hrvatskim vodama na realizaciji projekata sanacije          

vodotoka na području Grada Buzeta te stvaranje planova za 2020. godinu. 

U izvještajnom razdoblju završeni su građevinski radovi na rekonstrukciji         

kaštela Petrapilosa koji zajedno s Općinom Svetvinčenat provodimo u sklopu          

projekta Kulterra. Tijekom druge polovice 2019. godine izvršen je i veći dio            

građevinskih radova na Palači Verzi 

U listopadu 2019. godine prigodnom je svečanošću u Buzetu obilježeno          

otvorenje novouređene Gradske knjižnice te središnja svečanost otvorenja Mjeseca         

hrvatske knjige 2019. godine. Toj su svečanosti nazočili i uvaženi gosti pomoćnik            

ministrice kulture RH g. Ivica Poljičak, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja           

RH gđa. Ivana Franić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije g.            

Vladimir Torbica, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije gđa. Nada           

Prodan Mraković, ravnateljica Knjižnica Grada Zagreba gđa. Višnja Cej, v.d. glavnog           

ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice gđa. Tatijana Petrić, kao i dvjestotinjak           

knjižničara iz cijele Hrvatske te građana Buzeštine. Nova knjižnica od samog           

otvorenja bilježi velik porast broja članova kao i posjeta te povećanje posudbe            

knjižnične građe. 

2.8. Turizam 

Na području Turističke zajednice do 31. prosinca 2019. godine zabilježen je           

rekordan broj dolazaka i noćenja turista, čime se nastavlja trend pozitivnog rasta            

turističkog prometa u našoj destinaciji. Uz rast dolazaka i noćenja turista zabilježen            

je i rast turističkih objekata na našem području pa je u ovoj godini po prvi puta broj                 

ležajeva prešao brojku 1.000. 

Ukupan broj dolazaka ostvaren u 2019. godini iznosi 18.161 što je za 1,59 posto              

više u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je i 65.112 noćenja što je za 5,76%                

više od 2018. godine, što pokazuje kako gosti koji za svoju destinaciju biraju Buzet u               

prosjeku ostaju duže nego li je to bio slučaj proteklih godina. 

 

 

 



OPĆI PODACI NA DAN 31.12.2019.:  

 Broj obveznika 154 

 Broj objekata 185 

 Broj ležajeva 1.017 

Tablica 1.:Udio broja noćenja turista prema državama dolaska 

 

2.9. Organizacija društvenih događanja 

 
Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna gradonačelnik Grada Buzeta i njegova         

zamjenica gostovali su u područnim školama Roč i Vrh, a u gradskoj upravi ugostili              

su učenike matične škole u Buzetu i predškolaca Dječjeg vrtića “Grdelin”, predstavili            

im svoj rad i saslušali njihove prijedloge. U povodu Dječjeg tjedna otvoren je i              

senzo-motorički poligon “Rijeka znanja” koji povezuje osnovnu školu, dječji vrtić i           

Gradsku knjižnicu, a kojega su volonterski izradili djelatnici i volonteri Savjetovališta           

za djecu, mlade i obitelj koje djeluje pri Gradskom društvu Crvenog križa Buzet,             

Savjeta mladih Grada Buzeta, osnovne i srednje škole te dječjeg vrtića i Društva             

“Naša djeca” Buzet. 

U Gradu Buzetu je i u izvještajnom razdoblju obilježen Međunarodni dan           

nedonoščadi u povodu kojega je starogradska jezgra bila osvjetljena ljubičastom          

https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-HR/TTPayer/Browse
https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-HR/Facility/FacilitiesOnTBTerritory/ViewByTTPayer
https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-HR/Facility/FacilitiesOnTBTerritory/ViewByTTPayer


bojom - bojom palčića, a u zajedničkom druženju iskustva su razmijenili roditelji            

buzetskih palčića. 

Gradonačelnik je krajem srpnja sudjelovao u svjetskom projektu “One by one”           

koji se bazira na nemogućem pokušaju prebrojavanja svih oštrica žičanih ograda           

postavljenih na državnim granicama ne samo Hrvatske, Slovenije, već i Mađarske,           

Srbije, Makedonije, Grčke, Turske, Koreje, Meksika i SAD-a. 

Svečanosti povodom Dana Grada - Subotine, kao i svake godine, predviđaju           

značajan broj sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija. Izuzetno nam je drago           

istaknuti da se u proslavu uključuje sve veći broj organizacija, društava i udruga čime              

se značajno obogaćuje sam program obilježavanja. 

I prošle se godine u okviru obilježavanja Dana Grada Buzeta održala           

manifestacija “Dani Bošnjačke kulture” na kojoj su predstavljeni kultura, običaji i           

gastronomija Bošnjaka, a velik broj posjetitelja dokazao je da je Buzet           

multikulturalna, multietnička i izrazito tolerantna sredina. 

Već treću godinu zaredom u okviru Subotine održano je okupljanje buzetskih           

sportaša pod nazivom BuzetActive. U 18 sportskih takmičenja i rekreativnih          

aktivnosti sudjelovalo je preko 600 buzetskih građana, sportaša, rekreativaca, a u           

organizaciji je uz Zajednicu sportskih udruga Grada Buzeta i buzetsku Turističku           

zajednicu sudjelovalo i 14 buzetskih sportskih klubova. Kruna sportskih događanja          

tijekom rujna i ove je godine bilo Europsko prvenstvo brdskih auto utrka koje je u               

Buzet dovelo preko 200 sudionika te preko 15.000 posjetitelja. 

2019. godine, u okviru Subotine, održan je i jubilarni 50. znanstveni skup            

Buzetski dani. Uz izlaganja stručnjaka, koja su bila prvenstveno posvećena          

istraživanjima kaštela Petrapilosa, održana je i prigodna izložba fotografija i          

dokumenta sa svih dosadašnjih 50 skupova. 

Ovogodišnji središnji vikend Subotine. nažalost zbog vremenskih neprilika        

održan je u smanjenom obujmu. U petak je nakon svečane sjednice u društvenom             

domu u Sv. Martinu održan rock koncert. U subotu na Trgu Fontana koncert su              

održali članovi udruge Mali veliki mikrofon i grupa Nočni skok. Nedjeljna Subotina            

po starinski, zbog lošeg vremena u potpunosti je otkazana. 

Početkom listopada održan je i tzv. “nulti” program u novoobnovljenom          

kaštelu Petrapilosa. Program pod nazivom “Petrapilosa luminosa” sufinanciran je         

sredstvima Upravnog odjela za turizam Istraske županije i Austrijskog kulturnog          

foruma. Održan je koncert Elis Lovrić te svjetlosni performans dvoje austrijskih           

umjetnika pod nazivom “Circus Lumineszenz”. 

I prošle je godine povodom božićno-novogodišnjih blagdana u Buzetu         

upriličen bogat program koji je započeo dočekom Sv. Nikole i paljenjem božićne            



rasvjete na Trgu Fontana, koje je organizirano u suradnji s gradskim ustanovama i             

komunalnim poduzećem Park, a privuklo je izrazito veliki broj naših sugrađana. Uz            

brojne koncerte, predstave i programe za djecu, i u 2019. godini je organizirana             

manifestacija “Advent na Sjeveru” u Starom Gradu, koju je i ovoga puta pohodio velik              

broj posjetitelja. 

 

Gradonačelnik                                                                              Zamjenica gradonačelnika 

   Siniša Žulić                                                                                                 Ana Pernić 

 


