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- donošenje, traži se 
                 
 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na 
razmatranje i donošenje prijedlog Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu 
Gradonačelnika Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine. 
 

Za obrazloženje predmetnog Zaključka, zadužuje se Siniša Žulić, gradonačelnik  
Grada Buzeta.  

 
  
 
 

          GRADONAČELNIK 

                 Siniša Žulić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
_______ 2019. godine donijelo 
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Gradsko vijeće Grada Buzeta prihvaća Izvješće o radu gradonačelnika Grada Buzeta 
za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 
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 Izvješće o radu gradonačelnika siječanj - lipanj 2019 

 

1. UVODNE NAPOMENE 

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

novine Grada Buzeta", broj 12-18. - pročišćen tekst) i odredbama članka 35. b Zakona              

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj         

19/13-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. 

U ovom Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2019.            

godine daje se sumarni pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti           

s naglaskom na prioritete u radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Buzeta.            

Poseban naglasak se daje na otvorenost i transparentnost rada gradske uprave te se             

daje pregled istaknutijih aktivnosti, koje prvenstveno nisu sadržane u drugim          

dokumentima koji se podnose Gradskom vijeću, poput godišnjeg i polugodišnjeg          

obrazloženja proračuna. 

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. siječnja - 30. lipnja 2019. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

Sukladno analizi Financijske agencije (FINA-e) izrađenog po zaprimanju        

Godišnjih financijskih izvješća trgovačkih društava, ukupni prihod svih buzetskih         

tvrtki lani je bio oko 1,56 milijardi kuna što je za osam posto više nego prethodne                

godine, dok je dobit tvrtki prije oporezivanja u istom razdoblju sa 55,87 skočila na              

61,98 milijuna kuna i narasla za 11 posto. U 2018. godinu na području Grada Buzeta               

bilo je 264 privrednih subjekata obveznika podnošenja GFI-ja, što je 22 više nego             

prethodne godine. Od navedenih tvrti njih 191 je poslovalo s dobitkom, a s gubitkom              

73. Gubitak tvrtki je u 2018. godini narastao za oko 60 posto, no uglavnom se to                

odnosi na jednu buzetsku tvrtku koja dugi niz godina nema zaposlenih i nalazi se              

pred gašenjem. Izuzme li se taj gubitak, buzetsko gospodarstvo lani je barem što se              

ovih brojaka tiče raslo značajnijom stopom nego je to bilo prethodnih godina. 

Prošle godine se međutim bilježi pad broja zaposlenih, za razliku od pretprošle            

godine kada ih je bilo 2.605, lani ih je bilo 2.516.  
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No, sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u njihovoj         

evidenciji početkom 2019. godine nije zabilježen povećani broj upisa novih          

nezaposlenih osoba. 

Neovisno o manjem broju zaposlenih, lani je zabilježen najznačajniji rast plaća           

u zadnjih desetak godina tako je za plaće 2018. godine ukupno izdvojeno 174,83             

milijuna kuna, odnosno oko 10 posto više nego prethodne godine. Prosječna neto            

plaća po zaposlenom lani je narasla s 5.121 kunu na 5.791 kunu ili za 13,1 posto što je                  

značajno povećanje. Za 20 posto narasla je prosječna plaća u prerađivačkoj industriji,            

sa 4.857 na 5.880 kuna, a i svi ostali sektori bilježe minimalan rast plaća. Plaće u                

javnim tvrtkama su rasle za 1,7 posto, a u privatnim za 10,7 posto, s time da u javnim                  

tvrtkama prosječna plaća iznosi 6.667 kuna u odnosu na 5.600 kuna u privatnom             

sektoru. 

Za 10 posto povećan je izvoz buzetskih tvrtki i za 14 posto povećan broj              

izvoznika. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2018. godini iznosile su 95,8            

milijuna kuna što je 63 posto više nego godinu dana ranije.  

Najviše tvrtki na buzetskom području bavi se trgovinom na veliko i malo,            

popravkom motornih vozila i motocikala, a ta grupacija obuhvaća 77 tvrtki, potom            

slijedi prerađivačka industrija s 57 tvrtki. Najveći broj zaposlenih je i dalje u             

prerađivačkoj industriji, dok je taj broj u ostalim granama lani u odnosu na predlani              

više-manje bio u istim okvirima ili blagom rastu. Na buzetskom području lani su             

zabilježena 232 mikro poduzetnika, 23 mala, sedam srednje velikih te dva velika            

trgovačka društva.  

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, te pripremi projekata za realizaciju iz drugih izvora financiranja.  
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2.1. Aktivno i stabilno upravljanje 

Sve akte Gradonačelnik je donosio u skladu s pripremljenim prijedlozima          

nakon rasprave na sjednicama Kolegija Gradonačelnika. Kolegij Gradonačelnika je         

stručno i savjetodavno tijelo Gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici          

upravnih odjela Grada te po potrebi i drugi stručni službenici, ovisno o području iz              

kojeg je pojedini akt bio u pripremi za donošenje. Posebna se pažnja pridala pripremi              

Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o visini           

paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu te Odluka o            

načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić.  

Vezano na primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i            

predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti tijekom veljače bili su zaduženi svi upravni            

odjeli radi pripreme sveobuhvatne dokumentacije i sastavljanja Upitnika o fiskalnoj          

odgovornosti prema ustrojstvenim jedinicama. Izjava o fiskalnoj odgovornosti        

sastavljena je i predana Ministarstvu financija u zakonskom roku. Također, u           

zakonskom roku zaprimljene su Izjave o fiskalnoj odgovornosti od proračunskih          

korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta. 

U cilju unaprjeđenja poslovnih procesa, Grad Buzet je nastavio s poboljšanjem           

informatičke infrastrukture, prvenstveno GIS baza podataka, te sustavom uvođenja         

nakande za uređenje voda, koju temeljem Zakona o financiranju vodnoga          

gospodarstva preuzima od Hrvatskih voda. Navedeno podrazumijeva dostavu        

rješenja o obračunu naknade za uređenje voda obveznicima plaćanja naknade i           

poslove naplate naknade za uređenje voda zajedničkom uplatnicom s komunalnom          

naknadom, a što će se realizirati u idućem izvještajnom razdoblju.  

 

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. Kako bi se             

osigurala dostupnost informacija i u ovom izvještajnom razdoblju, od siječnja do           

kraja lipnja 2019. godine, redovito je ažurirana gradska web stranica www.buzet.hr.  

Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem javnog tiska te            

radijskih i televizijskih emisija, prvenstveno s područja Istarske županije,         

nacionalnih medija, ali i medija susjedne Republike Slovenije, kao i Facebook, te            

osobnih Twitter i Instagram računa.  

U navedenom periodu, Grad Buzet ponajviše se kroz medije spominjao u           

slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj Grada, kao i održanih          
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manifestacija, a nastavljen je i redoviti prijem sugrađana u cilju informacija i            

rješavanja njihovih određenih problema. 

2.3. Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo tri redovite sjednice           

Gradskog vijeća. Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću Grada Buzeta uputio           

ukupno 6 prijedloga odluka i 14 prijedloga zaključaka o prihvaćanju Izvješća koji su             

uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni u ovom izvještajnom razdoblju. Isto             

tako donesene su Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta            

teodišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buzeta za 2019.            

godinu. Usvojeno je Godišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te I.             

Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu.  

Kontakti s predstavnicima Mjesnih odbora na području Grada Buzeta su          

gotovo svakodnevni i uglavnom obuhvaćaju rješavanje tekuće problematike mještana         

određenog kraja, te planiranje i izvršavanje projekata i programa.  

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. 

Isto tako, redovito se održava komunikacija s čelnicima ostalih buzetskih          

tvrtki u svrhu rješavanja njihovih problema ili informiranja o stanju u buzetskom            

gospodarstvu, te kontakti s novim potencijalnim investitorima. 

S obzirom na doba godine intenzivnije su bile i aktivnosti oko donošenja            

godišnjih izvješća tvrtki u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Buzeta          

(Istarski vodovod, IVS, VSI Butoniga, Park, Plzet, IDA, Park odvodnja, Istarska           

autocesta).  

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

 

Gradonačelnik Grada Buzeta u nekoliko je navrata održao sastanke u          

Ministarstvu državne imovine s državnim tajnikom Tomislavom Bobanom s ciljem          

rješavanja objekata koji po novom Zakonu o raspolaganju državnom imovinom mogu           
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pripasti Gradu Buzetu, kao što su zemljište za reciklažno dvorište na Griži, stari             

Društveni dom na Vrhu, prostori iza Društvenog doma u Roču za potrebe DVD-a te              

ugovorne obveze vezane uz kaštel Petrapilosa. 

S Ministarstvom poljoprivrede u kontaktu smo oko mogućnosti financiranja         

izgradnje Centra za tartufarstvo i gljivarstvo na Vrhu. U izvještajnom smo razdoblju            

nastavili suradnju i s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, vezano uz          

realizaciju projekta uređenja Gradske knjižnice Buzet te svečanosti otvorenja Mjeseca          

Hrvatske knjige koje će se ove godine po prvi puta organizirati u Buzetu. S              

Ministarsvom kulture u redovitom smo kontaktu vezano i uz projekt Kulterra i            

sanaciju crkve Sv. Magdalene na Kaštelu Petrapilosa. 

Kao dopredsjednik Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” gradonačelnik je u          

izvještajnom razdoblju intenzivno sudjelovao u pripremi i donošenju akata

(Pravilnika i Programa) kroz koji će naši poljoprivrednici, udruge i tijela lokalne            

vlasti imati prilike kandidirati projekte na natječaje u sklopu Programa ruralnog           

razvoja. 

Nastavljena je suradnja drugim državnim i ostalim javnim tijelima i          

udrugama. 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. Gradonačelnik je kao            

član Savjeta za zdravlje Istarske županije uključen u razrade strategija i planova bolje             

zdravstvene skrbi na području naše županije. Intenzivna je suradnja i s Istarskim            

domovima zdravlja vezano uz realizciju projekata iz područja zdravstva na području           

Grada Buzeta. 

Početkom godine Grad Buzet pristupio je Mreži kreativnih gradova Hrvatske          

koja okuplja predstavnike lokalnih samouprava i zajednica i stručnjake iz kreativnih i            

kulturnih industrija kako bi zajedno osmislili modele upravljanja kulturnim i          

kreativnim resursima gradova radi pokretanja lokalnih ekonomija i stvaranja novih          

prilika za ulaganja.  

2.6. Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu  

Grad Buzet u prvoj je polovici godine nastavio suradnju s drugim jedinicama            

lokalne i regionalne samouprave, prvenstveno s bratskim gradovima. U Buzetu          

održano je primanje za novog župana Občine Koper Aleša Bržana i njegovu            

zamjenicu Jasnu Softić, te sastanak s direktorima rižanskog i buzetskog vodovoda s            

ciljem nastavka dobre suradnje među gradovima i vodovodima te pripremi i           

realizaciji zajedničkih projekata. Buzet je posjetila i delegacija prijateljske općine          

Marija Bistrica na čelu s načelnikom Josipom Miličkim, a u sastavu općinskih            

vijećnika i djelatnika općine, općinskih ustanova i tvrtki. Nastavljena je suradnja i s             
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prijateljskim Tricesimom, gdje je održana zajednička izložba likovnih umjetnika s          

područja Buzeta i Tricesima. Održan je i susret s načelnikom i djelatnicima slovenske             

Občine Straža s ciljem razmjene iskustava vezane uz pripremu i realizaciju projekata            

poglavito u turizmu. Gradonačelnika i njegovu delegaciju primio je i župan           

Varaždinske županije Radomir Čačić i tom je prigodom održan i sastanak vezan uz             

primjere dobre prakse na području javno-privatnog partnerstva. 

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 oborinske          

odvodnje te sanacije vodotoka na području Grada Buzeta. U suradnji s Županijskom            

upravom za ceste i tvrtkom Istarske ceste intenzivno se radilo na rekonstrukciji            

županijske ceste Paladini - brana.  

Uspostavljena je suradnja s Agencijom za pravni promet i posredovanje          

nekretninama (APN) oko početka realizaciej izfradnje POS stanova na području          

Grada Buzeta. Održana su dva sastanka s predstavnicima Agencije, a u izvještajnom            

razdoblju sastavljena je i anketa o interesu građana o namjeri kupnje stana po             

programu poticajne stanogradnje na području Grada Buzeta. 

Nastavljena je suradnja i s Hrvatskim restauratorskim zavodom te je održan           

sastanak s ravnateljicom Zavoda na temu restauratosrkih radova na crkvi Sv. Marije            

Magdalene na Kaštelu Petrapilosa te na crkvi Sv. Jurja u Starom gradu. 

S tvrtkom RUNE Network nastavljene su aktivnosti na pripremi projekta          

izgradnje mreže širokopojasnog interneta gdje je Grad Buzet nositelj projekta i za            

područje Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav,          

Motovun i Sveti Petar u Šumi.  

U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u Buzetu je            

otvoreno Savjetovalište za prehranu koje će stanovnicima Buzeštine pružati         

besplatne savjetodavne usluge vezane uz zdrav način prehrane, prehranu djece,          

osoba starije dobi, osoba sa zdravstvenim problemima te prehrane sportaša. 

2.8. Europski projekti 

Grad Buzet aktivno je nastavio sa realizacijom svih odobrenih projekata          

sufinanciranih sredstvima Europske unije. U prvoj polovici 2019. godine dovršena je           

rekonstrukcija kaštela Pietropelosa i krenulo se multimedijsko opremanje Kaštela,         

završena je dokumentacija za Palaču Moretti i Karolininu kuću, a u pripremi je i              

dokumentacija aglomeracije javne odvodnje Buzet. Završen je i projekt Restaura, a           
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nastavljene su i aktivnosti projekta LIFE Sec Adapt. U izvještajnom razdoblju           

zapoečle su s realizacijom projekta “InCity+” financiran iz Europskog socijalnog          

fonda. Započelo se i s aktivnostima pripreme javne nabave za dogradnju Dječjeg            

vrtića Grdelin koji se sufinancira sredstvima sredstvima Fonda za ruralni razvoj iz            

mjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih          

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te           

povezanu infrastrukturu”.  

Ovom prigodom posebno ćemo istaknuti nekoliko značajnih projekata čija je          

realizacija tekla tijekom izvještajnog razdoblja: 

2.8.1. Aglomeracija javne odvodnje i vodoopskrbe Buzet 

Završava se projektna dokumentacija sustava odvodnje aglomeracije Buzet u         

vrijednosti preko 3 mil. kn u sklopu koje bi trebale biti izrađena potpuna             

dokumentacija za daljnju prijavu na natječaje Europske unije, gdje Grad Buzet u            

narednom razdoblju do 2023. godine očekuje oko 120 milijuna kuna investicija u            

izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodovodne mreže na području         

aglomeracije Buzet. 

2.8.2. Kaštel Pietropelosa, palača Moretti i Karolinina kuća 

Zajedno s Općinom Svetvinčenat u sklopu projekta Kulterra u realizaciju je           

krenula potpuna sanacija kaštela Petrapilosa u vrijednosti od 10 mil. kn, a u okviru              

projekta KulTourSpirit pripremljena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju        

Palače Moretti (Kule) te Karolinine kuće u buzetskoj starogradskoj jezgri u iznosu od             

1,5 mil. kn. Za izvođača radova na rekonstrukciji kaštela putem javnog natječaja            

izabrana je tvrtka Kapitel iz Žminja, a za izradu projektne dokumentacije Palače            

Moretti i Karolinine kuće tvrtka Kapitel-ING iz Zagreb. U izvještajnom razdoblju           

gotovo u završeni građevinski radovi na Kaštelu te je raspisana javna nabava za             

multimedijalno opremanje. 

2.8.3. Poduzetnički inkubator Verzi 

Projekt poduzetnički inkubator "Verzi" uspješno je apliciran na natječaj         

"Razvoj poslovne infrastrukture" Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,        

koji se financira sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Za palaču Verzi           

osigurano je 3,9 milijuna kuna EU sredstava. Uz potpunu rekonstrukciju ove drevne            

starogradske palače iz 17. stoljeća u njezinim će se prostorima urediti višenamjenska            

multifunkcionalna dvorana, prostorija za sastanke, prostor za djelovanje        

novoosnovanih poduzeća u inkubatoru, te poslovni prostori u prizemlju zgrade.          

Tijekom izvještajnog razdoblja krenulo se s građevinskim radovima na objektu.  
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2.8.4. Projekti Ruralnog razvoja 

U sklopu Mjere 7.4.1. uspješno su završeni projekti izgradnje vodovodne          

mreže Črnica i kanalizacijske mreže Ročkog Polja, ukupne vrijednosti 9,7 milijuna           

kuna. Isto tako Grad Buzet uspješno je kandidirao projekt rekonstrukcija i dogradnja            

Dječjeg vrtića “Grdelin” Buzet u ukupnoj vrijednosti od 9.240.000,00 kn. U           

izvještajnom razdoblju izvršene su revizije projekta i troškovnika te pripremne          

aktivnosti za objavu javne nabave. 
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