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Točka 1. 

 
Usvajanje skraćenog zapisnika s 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane 13. ožujka 2019. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK 
s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 

održane 13. ožujka  2019. godine 
 

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

Sjednica je započeta u 18,00 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, Damir Sirotić, Dejan 
Jakac, Nina Majer, Kristijan Majcan, Enisa Marinac, Đani Soldatić, Damir 
Kajin,  Sandi Černeka, Zdravko Ćurić, Vedran Majcan, Dubravka Črnac 
Dujanić,  

 
Odsutni članovi gradskog vijeća:  Mirta Ćaleta i Vlatko Mrvoš 

 
 
 

Ostali prisutni: Silvana Pavletić, Mirjana Pavletić, Gordana Helen 
Šišović, Damir Fabijančić, Mauro Grbac, Siniša Žulić,  Ana Pernić, Roberta 
Kalčić Savatović, Elena Grah Ciliga, Ornela Rumen, Elvis Šterpin,  
Gordana Čalić Šverko. 
 

Dejan Jakac pozdravlja sve  prisutne, otvara sjednicu  i predlaže 
slijedeći dnevni red koji se jednoglasno prihvaća . 

 
 
 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 31. siječnja 2019. godine 

2. Pitanja i prijedlozi 
3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća 

o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet 
za 2018. godinu 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog 
izvješća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2018. godinu 
 



5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća 
o radu i financijskog izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2018. godinu 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podnesenim prigovorima na 
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Grad Buzet  

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2018. godinu 

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Buzeta za 2019. godinu.  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 31. siječnja 2019. Godine 

 
 

Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik sa 16. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta 
održane dana 31. Siječnja 2019. godine.  
 
 
 

TOČKA 2. 
Pitanja i prijedlozi 

 
 

Damir Kajin u ime kluba iznosi da su ljudi zabrinuti, u naselju Goričica skoro 
svaka druga treća kuća ima nekog oboljelog,  ukazuju na repetitore, jedan je na 
zgradi pošte, drugi na hotelu, treći na zvoniku, Baštionu, na Željezničkoj stanici, 
znači tamo gdje je koncentracija stanovništva najveća netko si je dao za pravo da 
postavi repetitore. Ne može reći da su oni uzročnici karcinoma, no smatra da bi u 
proračunu trebalo osigurati novac i naručiti studiju koja bi pokazala što se dešava 
po tom pitanju u Buzetu i da li one utječu na zdravlje stanovnika. Vezano uz 
odbojnike kraj „kamenih vrata“ na dionici Buzet – Veli Mlun, odbojnik   je nakon  
intervencije postavljen no smatra da bi trebalo još 200-300 metara istog postaviti,a 
isto tako između  bivše Veterinarske stanice u naselju Sv. Ivan do raskrsnice kraj 
„Croduxa“ . Kod Erste banke smatra da bi trebalo premjestiti stup jer smeta i ljudi 
ga često udare prilikom parkiranja. U rijeci Mirni od Tombasina do Mosta imamo 
jako puno smeća koje nanosi priroda, smatra da hrvatske vode ili netko nadležan 
ne održavaju korito rijeke Mirne kako treba. Problem Bračane ispod naselja Abrami, 



situacija je takva da se od naselja Baredine do Abrami ne čiste odvodni kanali i 
dolazi do plavljenja Bračane, mještani Abrama iznose da bi to trebao  čistiti.  

Vedran Majcan postavlja pitanje u kojoj su fazi realizaciji gradski projekti, te šta 
se namjerava napraviti na prostoru poligona u naselju Franečići? Iznosi da i nakon 
velikih kiša u rijeci Mirni nije bilo vode te smatra da bi se trebala uključiti struka i 
vidjeti u čemu je problem. Ingerencija je Hrvatskih voda no interes je Grada i 
građana da znaju što se dešava sa rijekom Mirnom.  

Elvis Černeka postavlja pitanje u kojoj je  fazi uvođenje mreže širokopojasnog  
Interneta?  

Nina Majer pohvaljuje Dom zdravlja Buzet na velikom uspjehu,  zapošljavanjem 
pedijatrice u Domu zdravlja Buzet, osobe  koja se nakon školovanja i specijalizacije  
vratila raditi  u Buzet. Ima saznanja da se uskoro očekuje povratak sa specijalizacije 
ginekologa i radiologa što smatra da će biti od velikog značaja za naš grad. Smatra 
da tome doprinosi i ulaganje Grada Buzeta u stipendiranje učenika i studenata.  

Siniša Žulić iznosi da nije problem naručiti studiju utjecaja repetitora na zdravlje 
ljudi, te iznosi da će se stupiti u kontakt sa Zavodom za javno zdravstvo. Vezano 
uz odbojnike koji su postavljeni kraj tzv. „Kamenih vrata“ upozoriti će Hrvatske ceste 
da izvide mogućnost za  postavljanja još dijela istih. Što se tiče stupa kraj Erste 
banke smatra da su krivi ljudi jer je to pješačko mjesto, a ne parkiranje. Što se tiče 
kanala u Abramima smatra da se tu radi o narušenim međuljudskim odnosima i nije 
točno da se oborinski kanali ne čiste. Grad Buzet intervenirati će u okvirima svoje 
nadležnosti. Hrvatske vode upoznate su sa situacijom. Iznosi da je ova godina 
jedna od onih u kojoj će se realizirati vrlo velik broj projekata. U zadnjem desetljeću 
nikad se više gradskih investicija nije radilo nego što je u ovoj godini, bez obzira što 
je proračun u odnosu na 2009. godinu za 16 nenamjenskih sredstava manji. Grad 
Buzet je odlukom Vlade RH od proteklog petka i službeno izbačen iz brdsko 
planinskog područja , tako da su nam ranije uzeli novac, a sad i formalno status. 
Iznosi što se Gradske tržnice tiče da se privode kraju građevinski radovi i postavlja 
zaštitna ograda. Kandidirali smo se i dobili odluku o dodjeljivanju sredstava 
Ministarstva kulture i za opremanje knjižnice u iznosu od 500 000,00 kuna. U tijeku 
je raspisivanje javnog natječaja i očekuje da bi do kraja ljeta cijeli taj posao trebao 
biti gotov te da bi s novom školskom godinom knjižnica trebala biti u funkciji. U 
razgovoru s Ministarstvom kulture Buzetu je ponuđeno da u novoj Gradskoj 
knjižnici bude otvaranje ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige za cijelu Hrvatsku. 
Što se rekonstrukcije Dječjeg vrtića tiče pri kraju smo revizije troškovnika s obzirom 
da je od dana njegove izrade, dobivanje građevinske dozvole, kandidiranja na 
natječaj i prihvaćanja projekta prošlo gotovo dvije godine. Sredstva će se za 
proširenje vrtića službeno ugraditi u proračun prvim ovogodišnjim rebalansom  
nakon čega kreće procedura javne nabave. Nada se da će se krajem godine početi 
sa izgradnjom. Započeli su radovi na projektu Palače Verzi vrijednog oko 5,2 
milijuna kuna gdje su mala kašnjenja s početkom radova no izvođač to pravda time 
što je odlučio  dovesti dizalicu  kojom bi ubrzali radove. Građevinski dio trebao bi 
biti gotov krajem godine. Za izgradnju POS stanova u pfazi smo prikupljanja sve 
potrebne dokumentacije da Grad bude prihvatljiv prijavitelj na APN. Postoje dvije 
pogodne lokacije , jedna preko puta ztv. „Čačićevih stanova“, a druga iznad 
Goričice, u nastavku ceste od Osnovne škole gdje bi se otvorila zona za izgradnju. 
Želja je krajem ožujka i početkom travnja provesti anketu nužnu za prijavu na APN.  
Iznosi da je pri kraju rekonstrukcija kaštela Petrapilosa trenutno najskuplje gradske 
investicije gdje cijeli projekt iznosi oko 7 milijuna kuna i nakon 30. lipnja kaštel bi 
trebao biti u funkciji. Raspisana je javna nabava za opremu , prvenstveno 



multimedijsku koja bi trebala dati jednu dodatnu kvalitetu samog sadržaja. 
Projektantskom birou Turato iz Rijeke koji je napravio idejno rješenje za novu 
gradsku tržnicu dana je punomoć da ishoduju potrebnu dukmentaciju za 
građevinsku dozvolu tako da će za mjesec dva biti spremna dokumentacija koja će 
se sukladno mogućnostima kandidirati na neki od natječaja. Karolinina kuća i 
palača Moretti u buzetskoj starogradskoj jezgri obuhvaćeni su EU projektom 
KulTourSpirit. Zgotovljena je dokumentacija i očekujemo nove natječaje EU 
fondova za kandidaturu, kako bi jednog dana krenuli u rekonstrukciju tih objekata 
većinskim dijelom sredstvima EU fondova. Što se tiče poligona u Franečićima, 
Srednja škola nam ga još uvijek nije službeno dala na korištenje, mi smo dali 
konačni prijedlog sporazuma i čekamo odgovor. Čim se premjesti poligon u 
Mašimovu škuju sadašnji prostor poligona u Franečičima biti će na raspolaganju 
Gradu Buzetu, a želja je da se isti uredi kao rekreativna zona. Što se 
širokopojasnog interneta tiče, dogovoreno je početak projektiranja sa jednom 
tvrtkom same mreže i njihov cilj je izgradnja 10-tak centrala na području Primorsko 
goranske i Istarske županije, a prva od njih trebala bi biti na području grada Buzeta 
i trebali bi biti jedan od prvih gradova u RH koji bi dobili brzu mrežu, a vjeruje se da 
bi trebalo biti sve gotovo do studenog  2020. godine. Vezano uz IDZ smatra da se 
nikada u povijesti  nije desilo da  u godini dana  dođe 5 specijalista raditi u Dom 
zdravlja Buzet  koji su iz našeg područja.  

Damir Kajin nada se da se neće zabraniti parkiranje ispred Erste banke jer ima 
starijih i slabije pokretnih ljudi koji tamo parkiraju, a može se zamoliti i nadležne u 
banci da sami premjeste stup  kako bi se na taj način nesmetano parkiralo.  

Vedran Majcan smatra da problem rijeke Mirne treba dignuti na višu razinu. 
Vezano uz parkiranje kraj Erste banke predlaže da se postavi „driving automat“ koji 
bi riješio problem.  

 
 
 

TOČKA 3.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o 
radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 

2018. godinu 
 
 

Mirjana Pavletić obrazlaže izvješće. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema.  
Prijedlog se daje na glasanje,a predsjednik vijeća konstatira da je  Damir Kajin 
napustio rad sjednice.  
Jednoglasno se donosi  

 
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog 
izvješća Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 2018. godinu. 

 
 
 



 
TOČKA 4. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2018. godinu 

 
 

Mirjana Pavletić obrazlaže izvješće. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  

 
 

ZAKLJUČAK  
Zaključak  o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog 
otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet za 2018. godinu. 

 
 

TOČKA 5.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o 

radu i financijskog izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu 
 

 
 Gordana Helen Šišović obrazlaže izvješće. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog 
izvješća Doma za starije osobe Buzet za 2018. godinu 
 
 
 

TOČKA 6.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 

financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2018. godinu 
 

 
Damir Fabijančić obrazlaže izvješće. 
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 
  

Donosi se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne 
vatrogasne postrojbe Buzet za 2018. godinu. 

 
 
 
 



TOČKA 7.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskog izvješća Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu 

 
 
 Mauro Grbac obrazlaže izvješće. 
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 
Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu. 

 
 

 
TOČKA 8. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podnesenim prigovorima na 
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Buzet 
 

 
 Roberta Kalčić Savatović obrazlaže prijedlog Odluke.  
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Donosi se Odluka o podnesenim prigovorima na Prijedlog Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Buzet. 

 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2018. godinu 
 

 
 Roberta Kalčić Savatović obrazlaže prijedlog. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 
 
 

ZAKLJUČAK  
 
 

Donosi se  Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 
Grada Buzeta za 2018. godinu 

 



 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Grada Buzeta za 2019. godinu 
 
 

ZAKLJUČAK  
 

Usvaja se  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Grada Buzeta za 2019. godinu.  

 
 

 Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je zaključila sa radom u 19,35 sati. 
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK  GRADAKOG VIJEĆA  
 
  Tatjana Merlić                                                                  Dejan Jakac 

 
 

 

 

 


