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Stranica 2. Izvješće o radu gradonačelnika siječanj - lipanj 2017. 

 

1. UVODNE NAPOMENE 

 

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

broj 3/13. - pročišćeni tekst) i odredbama članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj               

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13-pročišćeni tekst), 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 Grada Buzeta zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 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 2017. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

 

Prema analizi godišnjih financijskih izvješća, koje je izradila FINA, poduzetnici Grada           

Buzeta, obveznici poreza na dobit (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih            

institucija), njih 255, u 2016. godini imali su 2.575 zaposlenih, što je 8,4 posto manje u                

odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj njih (1.438) zaposleno je u prerađivačkoj            

industriji. 

Ostvareni su ukupni prihodi od 1,425 milijardi kuna i za 1,2 posto su veći od protekle                

godine, ukupni rashodi od 1,421 milijardi kuna te 46,5 milijuna kuna neto dobiti. Dobit              

razdoblja, u iznosu od 36,1 milijuna kuna u 2016. godini ostvarilo je 163 (63,9%)              

poduzetnika, dok je gubitke razdoblja ukupne vrijednosti 43,7 milijuna kuna, iskazalo 92            

(36%) poduzetnika. Najveći broj poduzetnika njih 225 spada u red mikro poduzeća, 22 su              

mala, 6 srednje velikih te dva velika. 

Od 1,425 milijardi kuna ukupnoga prihoda poduzetnika, 515 milijuna (36%)          

ostvareno je prodajom robe na inozemnom tržištu. Na stranim tržištima svoje proizvode i             

usluge plasiralo je 47 poduzetnika, kupljeno je robe u vrijednosti od 123,9 milijuna kuna te je                

trgovinski suficit iznosio 391 milijun kuna. 

U novu dugotrajnu imovinu u 2015. godini investiralo je 36 poduzetnika i to 62,4              

milijuna kuna što je gotovo dvostruko povećanje u odnosu na prethodnu, 2015. godinu.             

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća u 2015. iznosila je 5.267 kuna, što je nominalno              

5,3% više u odnosu na 2015. godinu. 

Na kraju izvještajnog razdoblja u buzetskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za          

zapošljavanje u svibnju je zabilježena rekordno niska nezaposlenost, posljednji put          

zabilježena u pretkriznoj 2008. godine sa tek 1,69 posto nezaposlenih. Prema službenim            

statistikama HZZ-a, s tek 73 evidentirane nezaposlene osobe, nezaposlenost je u odnosu na             

prošli mjesec pala za 24,66 posto, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 35,4                  

posto.  
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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. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 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. 

2.1. Aktivno i stabilno upravljanje 

 
U prvoj polovici godine Grad Buzet nastavio je s poticajima poduzetnicima i obrtima,             

kojim se povećava zapošljavanje i konkurentnost buzetskih gospodarstvenika na tržištu.          

Tako je u prvih šest mjeseci isplaćeno 382.602,95 kuna. Najviše interesa, kao i proteklih              

godina bilo je u programu kapitalnih potpora, gdje je za 36 gospodarskih subjekata isplaćeno              

ukupno 279.632,10 kuna. Najviše potpora isplaćeno je za nabavku dostavnih/teretnih vozila,           

računalne opreme i alata potrebnih za obavljanje djelatnosti. Poduzetnici su iskoristili i 15             

poticaja za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 48.981,00 kuna, od čega je bilo 5              

samozapošljavanja u obrtničkim zanimanjima. Sedam potpora odnosilo se na otvaranje          

tvrtke ili obrta u iznosu od 48.394,85 kuna, a tri potpore dodijeljene su za nastup na                

manifestacijama u iznosu od 5.595,00 kuna. 

Grad Buzet je u ožujku primio nagradu “Grad gospodarstva” Udruge gradova           

Republike Hrvatske i to za projekt InCity realiziran tijekom 2016. godine. Projektom InCity             

ostvaren je učinkovit i održiv socijalni dijalog između gospodarstvenika i javne uprave te             

uključenost gospodarstvenika u kreiranje mjera za poticanje poduzetništva, realizaciju         

projekata poduzetničke infrastrukture, kreiranje proračuna, programa za mlade poduzetnike         

i sl. U okviru projekta uspostavljeno je Gospodarsko vijeće Grada Buzeta kojeg čine             

gospodarstvenici s podruja Buzeštine te predstavnici JLS-a, održana su predavanja za           

poduzetnike, individualna poslovna savjetovanja za gospodarstvenike te edukacije za         

zaposlenike gradske uprave koji u svom djelokrugu poslovanja rade s gospodarstvenicima.           

Kao produkt projekta izrađen je Akcijski plan razvoja gospodarstva Grada Buzeta, tiskana je             

brošura "Poslovni Buzet" namijenjena buzetskim gospodarstvenicima i potencijalnim        

investitorima te brošura "U nekoliko koraka do vlastitog posla" namijenjena poduzetnicima           

početnicima, a otvoren je i web portal www.poslovni.buzet.hr" koji pruža sve informacije            

vezane uz gospodarstvo, a nudi i katalog buzetskih poduzetnika i obrtnika sa svim             

kontaktima i ostalim značajnim podacima. Krajnji rezultat nagrađene buzetske prakse u           

2016. godini bio je otvaranje 40 novih obrta i tvrtki te milijun kuna uloženih u gospodarstvo                

putem predloženih mjera i poticaja, koje je koristilo preko 100 gospodarstvenika. Projekt            

http://www.poslovni.buzet.hr/
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InCity financiran je iz programa Europski socijalni fond ("Jačanje socijalnog dijaloga - faza             

II") i to u 100% iznosu.  

 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. Krajem ovog izvještajnog razdoblja započeta je formalna i suštinska kontrola           

dostavljenih Izjava. 

Postupci javne nabave provedeni su u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi, a              

svi postupci bagatelne nabave provedeni su sukladno Planu nabave za 2017. Tijekom svibnja             

i lipnja provodio se postupak izrade Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za             

provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta, kojeg je Gradsko vijeće usvojilo           

na posljednjoj održanoj sjednici. 

I u ovogodišnjem istraživanju Instituta za javne financije o transparentnosti gradskih,           

općinskih i županijskih proračuna, koje je objavljeno, Grad Buzet je svrstan u najveću             

skupinu transparentnosti. Tako je uz Grad Rijeku i Opatiju ostao jedina jedinica lokalne             

samouprave koja je u svim dosadašnjim istraživanjima ocijenjen najvećom ocjenom. Grad           

Buzet i ove je godine tako putem svojih web stranica objavio sve relevantne dokumente koji               

garantiraju da njegovi građani dobiju pravovremenu i potpunu informaciju o gradskim           

prihodima i rashodima. U analizi Instituta za javne financije koja je danas objavljena, Grad              

Buzet je pohvaljen i zbog provođenja raznih proračunskih aktivnosti (savjetovanja s           

javnošću, građanima se nudi da sami naprave proračun, rasprave na forumima i sl.) koji još               

dodatno povećavaju transparentnost. 

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 dostupnost            

informacija bila još transparentnija i preglednija aktivno se uređuje i nadopunjava nova web             

stranica Grada Buzeta (www.buzet.hr), a nastavljaju se i aktivnosti na postavljanju novog            

geoinformacijskog sustava (WEBGIS-a). Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje         

se i putem javnog tiska te radijskih i televizijskih emisija, kao i Facebook i Tweeter profila                

Grada Buzeta. 

2.3. Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

 

S obzirom da su u svibnju bili raspisani izbori za gradonačelnika i gradsko vijeće, u               

ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo dvije redovite sjednice u 6. sazivu, te              

konstituirajuću sjednicu 7. saziva i jednu redovitu sjednicu. U navedenom razdoblju Gradsko            

vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijska izvješća svih gradskih ustanova i tvrtki, Savjeta               

mladih Grada Buzeta, Područne vatrogasne zajednice te izvješće o stanju sigurnosti na            

području Grada Buzeta te radu komunalnog redarstva. Gradonačelnik je utvrdio te           

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

http://www.buzet.hr/


 

Stranica 5. Izvješće o radu gradonačelnika siječanj - lipanj 2017. 

 

dnevni red te raspravljeni i doneseni u ovom izvještajnom razdoblju. U “aktualnom satu”             

odgovoreno je na 20 pitanja i prijedloga vijećnika, a usvojene su i I. Izmjene i dopune                

Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu. 

U prvoj polovici godine održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Vijeća           

Mjesnog odbora Stari Grad vezano uz problematiku dovršetka radova komunalne          

infrastrukture u ulicama Petra Flega i Milana Sirotića te šetalištu Vladimira Gortana, kao i u               

drugim problemima na području starogradske jezgre. Predstavnici Mjesnog odbora aktivno          

su uključeni u izradu Plana revitalizacije starogradske jezgre, gdje je kroz tri javne rasprave              

organizirano i uključivanje svih zainteresiranih mještana. Stalni su i kontakti s           

predstavnicima ostalih Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Buzeta, prvenstveno          

vezanih uz realizaciju projekata i programa na njihovom području iz Proračuna Grada Buzeta             

i na projektima koji su izvedeni u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, Hrvatskim              

vodama, komunalnim poduzećima na području grada i sl. 

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. Najznačajniji dio bio je vezan uz informacije i              

aktivnosti vezane uz plan kupnje tvrtke Cimos od strane talijanskog investitora, gdje su             

određena neriješena potraživanja iz povijesti prema Agenciji za osiguranje štednih uloga i            

sanaciju banaka (DAB) usporavale preuzimanje. Tijekom svibnja talijanski Fonda Palladio          

Finanziaria preuzeo je Cimos potpisom ugovora u Kopru na kojem je bio prisutan i buzetski               

gradonačelnik. 

Nastavljena je intenzivna suradnja s novim investitorima - talijanskim tvrtkama koji           

su u Buzetu otvorile pogone u halama bivše Irse (C-Space d.o.o. - Mala Huba) i Dalmadoma                

(Modni pribor d.o.o. - Mažinjica) te vodstvom tvrtke Cimos oko rješavanja manjka radne             

snage. Iz tog razloga sa Srednjom školom Buzet aktivno se surađivalo na uvođenju novog              

srednjoškolskog smjera u industrijskim i obrtničkim zanimanjima - CNC operater koji je            

deficitaran prvenstveno u navedenim tvrtkama. U izvještajnom razdoblju vodili su se           

razgovori i s nekoliko potencijalnih investitora u proizvodne i prerađivačke projekte,           

poljoprivrednu proizvodnju, trgovačku djelatnost i socijalno-turističkih programa.  

S obzirom na prvu polovicu godine intenzivnije su bile i aktivnosti oko donošenja             

godišnjih izvješća tvrtki u punom ili djelomičnom vlasništvu Grada Buzeta (Istarski vodovod,            

IVS, VSI Butoniga, Park, Plzet, IDA, Park odvodnja, Istarske autoceste), koje su u 2016.              

godini u pravilu poslovala vrlo dobro, s pozitivnim poslovnim rezultatima. Aktivni smo            

sudionici izrade Prijedloga modela prijenosa imovine VSI Butoniga na komunalna poduzeća           
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Istarski vodovod d.o.o. Buzet i Vodovod Pula d.o.o, čime su stvoreni preduvjeti za gašenje              

ove tvrtke, a odluke o prijenosu tijekom ove godine poslane su na donošenje predstavničkim              

tijelima osnivača dvaju vodovoda. 

U svakodnevnom smo kontaktu sa svim proračunskim korisnicima zajednički         

planirajući aktivnosti i sadržaje te projekte za daljnji razvoj i unaprijeđenje 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.  

U Rijeci je od 15. do 17. ožujka 2017. godine, u organizaciji Ureda za ljudska prava i                 

prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održan seminar "Trening trenera za           

jačanje savjetodavne uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina" na kojemu je Grad            

Buzet gostovao s prezentacijom primjera dobre prakse umrežavanja i kvalitetnog partnerstva           

zajednice bošnjačke manjine i lokalne uprave. Prezentaciju suradnje Grada Buzeta i           

Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet predstavili su zamjenica gradonačelnika Ana Pernić i           

predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Muhamed Muratagić. Seminar je održan u          

okviru projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" koji je           

sufinanciran sredtvima EU iz programa IPA 2012. 

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

 

U izvještajnom razdoblju u nekoliko su navrata održani sastanci predstavnika Grada           

Buzeta i Ministarstva državne imovine, vezani za rješavanje otvorenih predmeta i zahtjeva            

Grada Buzeta prema objektima u vlasništvu RH (kaštel Petrapilosa, vatrogasni dom u Roču,             

društveni dom u Vrhu, neriješeni imovinsko-pravni odnosi u kamenolomu Sv. Ivan…). Grad            

Buzet te buzetski pogon Cimosa dana 1. lipnja posjetio je i ministar državne imovine Goran               

Marić, a prigoda je iskorištena za upoznavanje ministra s namjerom Grada Buzeta u             

upravljanju državnom imovinom koja može biti stavljena u funkciju na korist lokalnom            

stanovništvu.. 

Uspostavljena je i suradnja s Upravom za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti            

i obrazovanja RH, prvenstveno vezana uz uvrštavanje projekta uspostavljanja Centra za           

razvoj tartufarstva na indikativnu listu infrastrukturnih projekata za financiranje sredstvima          

Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i           

kohezija 2014. - 2020, a u trenutnoj je izradi i projektna dokumentacija za dovođenje u               

funkciju navedenog objekta. U suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre nastavljamo na             

razradi projekta Centra za razvoj tartufarstva u Vrhu te drugih projekata koji su prijavljeni u               

partnerstvu s navedenom agencijom. Zajedno s predstavnicima AZRRI-ja, gradonačelnik         

Grada Buzeta u veljači je posjetio regiju Marche kako bi dogovorili zajedničko sudjelovanje             

na projektu Truffle Route, kao i razmijenili primjere dobre prakse u promociji, zakonskoj             

regulativi te uspostavi centara za razvoj tartufarstva. Stručnu pomoć pružili su i djelatnici             

Hrvatskog šumarskog instituta - Centar za općekorisne funkcije šuma “Josip Ressel” iz            

Pazina, s kojima smo aktivno radili na prijedlozima i primjedbama novog Pravilnika o             

sakupljanju zavičajnih divljih vrsta, kao i s predstavnicima Udruge tartufara “Istra”.  

Nastavljena je i vrlo je dobra suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova             

Europske unije, na realizaciji investicija financiranih iz Fonda za brdsko-planinska područja.  
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Početkom godine potpisan je ugovor između Hrvatskih cesta i Grada Buzeta o            

korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u vrijednosti           

od 206.860,00 kn, a nastavljena je priprema predradnji za početak sanacije državne ceste             

D44 od Ročkog Polja do Lupoglava. 

Dana 26. svibnja Grad Buzet te buzetsku Osnovnu školu “Vazmoslav Gržalja”           

posjetila je Veleposlanica Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Smiljana Knez. Susrela           

se s predstavnicima Grada Buzeta, Osnovne škole te Slovenskog kulturnog društva “Lipa”            

Buzet, a vezano uz početak nastave na slovenskom jeziku u našoj osnovnoj školi. Susret je bio                

iskorišten i za razgovor o ostalim otvorenim pitanjima poput ograđivanja državne granice            

kod graničnog prijelaza Slum. 

Već drugu godinu za redom Grad Buzet uključen je u aktivnosti Zavoda za javno              

zdravstvo Istarske županije usmjerene na promicanje zdravog načina života i prevencije           

bolesti naših sugrađana. U Buzetu se održalo i pješačenje “Hoditi i zdravi biti” na kojem je                

sudjelovalo dvjestotinjak naših sugrađana, a Grad Buzet bio je i domaćinom koordinacije            

istarskih gradova i predstavnika ZZJZIŽ te Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Istarske županije. 

U suradnji s buzetskom podružnicom Matice umirovljenika, Grad Buzet pokrenuo je           

novi program pod nazivom Buz@VITA kojemu je osnovni cilj povezano i koordinirano            

provođenje programa i aktivnosti u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi na području             

Grada Buzeta. Uz koordinaciju, provodit će se različite aktivnosti informiranja građana o            

pravima, mogućnostima te dostupnim programima, promocija zdravlja za sve dobne          

skupine, analizirat će se postojeći resursi te pokrenuti nove aktivnosti na temelju utvrđenih             

potreba. Uz Maticu umirovljenika, u program se uključilo dvadesetak udruga i ustanova s             

područja Grada Buzeta koji među svojim aktivnostima provode i programe u području zaštite             

i promocije zdravlja. 

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. 

2.6. Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te 

europski projekti 

 

Grad Buzet i u 2017. godini nastavio je kvalitetnu suradnju s drugim jedinicama             

lokalne samouprave, prvenstveno s bratskim i prijateljskim općinama i gradovima. U sklopu            

prijave projekta u partnerstvu srednjih škola Buzeta i Iloka, Grad Buzet posjetio je zamjenik              

gradonačelnika Grada Iloka s delegacijom. Uspostavljena je i suradnja s Gradom           

Jastrebarskim i Gradom Pregradom vezano uz aktivniju i bržu implementaciju projekta           

uspostave širokopojasnog interneta na području središnje Istre, gdje je Grad Buzet nositelj            

projekta.  

Sredinom svibnja u posjetu Gradu Buzetu bila je i delegacija slovenske Občine Žalec             

na čelu s županom Jankom Kosom, te delegacije Mestne občine Koper na čelu s              

dogradonačelnikom Peterom Bolčičem, s kojima se razgovaralo o nastavku dosadašnjih i           

pokretanjem novih zajedničkih projekata koji bi se mogli kandidirati na fondove Eurposke            

unije. 
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Grad Buzet nastavio je s provođenjem i pripremama projekata financiranih          

sredstvima fondova EU. Završava se projektna dokumentacija sustava odvodnje aglomeracije          

Buzet u vrijednosti preko 3 mil. kn. Zajedno s Općinom Svetvinčenat u sklopu projekta              

Kulterra u realizaciju je krenula potpuna sanacija kaštela Petrapilosa u vrijednosti od 10 mil.              

kn, u okviru projekta KulTourSpirit priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju           

Palače Moretti (Kule) te Karolinine kuće u buzetskoj starogradskoj jezgri u iznosu od 1,5 mil.               

kn. U okviru projekta Restaura provedene su radionice i javne tribine s građanima te je               

izrađen Plan revitalizacije starogradske jezgre Grada Buzeta. Nakon provedene javne nabave           

i potpisivanja ugovora s izvođačem krenulo se u pripremne aktivnosti vezane uz projekt             

rekonstrukcije gradske knjižnice sufinancirane sredstvima Ministarstva kulture, a uređen je i           

pustolovni park u gornjem toku rijeke Mirne, sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma.  

Na natječaj Europskog socijalnog fonda “Kultura i umjetnost za mlade” prijavljen je projekt             

CoolTura - ture kulture za mlade. Na natječaj Interreg Italija - Hrvatska, podmjeru 3.1.              

Prirodna i kulturna baština, Grad Buzet kao vodeći partner u partnerstvu s Istarskom             

županijom - upravnim odjelom za turizam, Agencijom za ruralni razvoj Istre, Institutim za             

poljoprivredu i turizam, Hrvatskim šumarskim institutom - Centrom za općekorisne funkcije           

šuma “Josip Ressel” iz Pazina, Općinom Acqualagna, Agencijom za agronomiju Regije           

Marche ASSAM, Jadransko-jonskom euroregijom te Sveučilištem u Macerati, prijavio je          

projekt TruffleROUTE - Truffle as Resource Of Untapped Territorial Ecolution. Od ukupne            

vrijednosti projekta koja iznosi 1.270.150,00 € udio Grada Buzeta je 205.000.00 €, a             

sufinanciranje od strane EU iznosi 85%. Na isti natječaj, ali podmjeru 2.1. Poboljšanje             

praćenja i planiranja klimatskih promjena prijavljen je i projekt BLUE RIVER - Building             

smart governance for the resilience od river communites. Udio Grada Buzeta u ovome             

projektu je 182.300,00 €. 

Na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj, mjere 07 "Temeljne usluge i            

obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili            

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i           

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Grad Buzet prijavio je projekt          

“Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića “Grdelin” Buzet” u ukupnoj vrijednosti          

9.275.518,50 kn. Na isti natječaj, a u suradnji s Gradom Buzetom “Park d.o.o.” prijavilo je               

projekt proširenja gradskog groblja u Buzetu.  

Grad Buzet kao jedan od partnera sudjeluje i u pripremi projekta “Zaščita in             

reševanje” koji će se tijekom rujna prijaviti na natječaj Interreg Sloveija Hrvatska, a u kojem               

je cilj obnoviti opremu vatrogasnih postrojbi Grada Buzeta te izvršiti edukacije i            

osposobljavanja postrojenja civilne zaštite. Kao partner u projektu Grad Buzet sudjelovao je i             

u prijavama na natječaju Europa za građane u projektu SUSTain, te Erasmus+Sport:            

“Handball fun and health”. 

Grad Buzet jedan je od dvoje prijavitelja koji su uspjeli ostvariti financiranje na             

natječaju iz Programa Ruralnog razvoja podmjera 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske            

tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” - provedbu operacije            

8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” i to za projekt Buzet - Grad tartufa -                

sufinanciranje marketinških aktivnosti u promociji Grada tartufa.  
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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. Tako smo i u ovom izvještajnom razdoblju održali niz razgovora i sastanaka s              

upravama trgovačkih društava u suvlasništvu Grada poput Istarskog vodovoda i IVS-a           

vezano za projekte i ulaganja u vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Buzeta. Sa               

navedenim subjektima su na natječaj Fonda za ruralni razvoj uspješno kandidirana dva            

značajna infrastrukturalna projekta: izgradnja vodovodnog ogranka Črnica te kanalizacijskog         

sustava Ročko Polje, koji će svoju realizaciju doživjeti krajem ove, te početkom 2018. godine.  

S čelnicima Hrvatskih voda održavali smo redovite sastanke vezano i za aktivnosti            

pripreme projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Buzet te ostalih projekata          

na području Grada Buzeta, poput rekonstrukciju ceste Šćulci - Butoniga, uređenja izvora            

Vraćek, izgradnje oborinskog kanala i nogostupa Sv. Martin - kružni tok, rekonstrukciju            

vodotoka i ceste kod pogona HEP-a u Sv. Ivanu te ostalih projekata uređenja vodotoka na               

području Grada Buzeta. 

2.8. Turizam 

 

Na području Grada Buzeta u prvoj polovici 2017. godine ostvareno je 32 posto više              

dolazaka i 24 posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine, što je novi turistički                

rekord na području sjeverne Istre. Posebno su brojni bili domaći te njemački i slovenski              

turisti, kojih se broj u prvih šest mjeseci na buzetskom području udvostručio. Zanimljivo je              

da je u Buzet u prvoj polovici godine došlo 4.215 turista iz čak šezdesetak svjetskih zemalja te                 

su ostvarili 13.716 noćenja. Na kraju izvještajnog razdoblja, na području Grada Buzeta ima             

prijavljeno 130 obveznika turističke pristojbe, sa 156 objekata i 850 ležajeva. 

Gradonačelnik je kao predsjednik Turističke zajednice u proteklom vremenu         

sudjelovao u aktivnostima Turističke zajednice Grada Buzeta kroz rad u vijeću i skupštini, na              

kojima je nastalo nekoliko novih važnih projekata za turistički razvoj Buzeštine. Na natječaje             

Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Istarske županije i Upravnog odjela za           

turizam Istarske županije kandidirano je nekoliko projekata ulaganja u turističku          

infrastrukturu te za potporu manifestacijama, čiji se rezultati očekuju u drugoj polovici            

godine. 

Turistička zajednica Grada Buzeta u izvještajnom je razdoblju nastavila a          

unaprijeđenjem općih uvjeta boravka turista, promoviranjem turističke proizvode s područja          

Zajednice, razvijala svijest o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma.  

Grad Buzet kandidiran je u kategoriji kulturnog turizma na javni poziv za izbor             

nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti EDEN u 2016./2017. godini sa           

temom kulturna baština. U organizaciji Turističke zajednice održana je edukacija za           

iznajmljivače s temama uređenja i prezentacije objekta za iznajmljivanje, oglašavanja te           

komunikacije s gostima. 
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  Broj 

noćenja 

Index 

(2017/2016) 

Broj 

turista 

Index 

(2017/2016) 

1. Njemačka 4.126 173,22 783 181,25 

2. Hrvatska 3.904 119,46 1.664 134,09 

3. Austrija 2.038 128,91 564 115,34 

4. Rumunjska 1.260 113,41 259 106,58 

5. Ujedinjeno Kraljevstvo 854 95,1 237 107,73 

 Strani turisti: 13.716 125,8 4.215 132,38 

 Domaći turisti: 3.904 119,46 1.664 134,09 

 UKUPNO: 17.620 124,34 5.879 132,86 

 

Tablica: Prikaz broja dolazaka i noćenja za razdoblje siječanj-lipanj 2017. 

 

U prvoj polovici 2017. godine dovršen je redizajn web stranice Turističke zajednice            

Grada Buzeta, prilagođenu novom vizualnom identitetu i modernim trendovima u izgledu           

web stranica prilagođenom između ostaloga i mobilnim uređajima.  

Ponukani dodjelom priznanja EDEN na temu lokalne gastronomije i turizma za 2015.            

godinu, TZ Grada Buzeta krenula je s jačom promocijom gastro dana, kojima je cilj              

promicanje korištenja tradicionalnih namirnica lokalnih proizvođača, pa nam je želja bila i            

umrežavanje između ugostitelja i lokalnih proizvođača.  

Turistička zajednica ugostila je i preko 70 novinarskih ekipa i blogera, mnoge            

televizijske ekipe (od susjednih slovenskih i talijanskih do hrvatskih nacionalnih i           

regionalnih TV kuća). Tvrtka Gulliver putovanja organizirala je za svoje partnere iz Bugarske             

posjet Istri u svibnju, u sklopu kojega su posjetili Hum i Stari Grad, a tom prigodom                

snimljena je i reportaža koja je istoga dana emitirana na njihovom vrlo gledanom             

nacionalnom TV kanalu. Uz kulturnu baštinu središnje Istre, najveći predmet interesa           

stranih novinara su outdoor sportovi i prirodne ljepote. 

2.9. Organizacija društvenih događaja 

 

U prvoj polovici godine obilježeno je nekoliko značajnijih obljetnica rada buzetskih           

ustanova, udruga i programa. Prigodnom svečanošću obilježena je 10. obljetnica rada           

buzetskog Doma za starije osobe. Desetu obljetnicu ove je godine proslavila i buzetska             
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podružnica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama koja u Buzetu provodi program           

Poludnevnog boravka. Mala glagoljska akademija “Juri žakan” Roč u lipnju je obilježila 25.             

godina svoga kontinuiranog rada. 

Buzet je četvrti grad u Istri koji je imao priliku promovirati pretisak svog Statuta.              

Buzetski Statut iz 1435. godine izašao je kao četvrta knjiga edicije Kolana od Statuti, a               

promocija je održana u buzetskom Zavičajnom muzeju u svibnju ove godine. 

Grad Buzet bio je i domaćinom skupa konzervatora RH, koji su buzetsku            

starogradsku jezgru posjetili s ciljem upoznavanja s primjerima dobre prakse kandidiranja i            

realizacije projekta valorizacije kulturne baštine sufinancirane sredstvima EU.  

U Buzetu su se u prvoj polovici godine održale i sportske igre osoba s intelektualnim               

teškoćama Istarske županije, zatim sportski susret branitelja Istarske županije te          

međužupanijsko natjecanje Crvenog križa. U povodu Dana međugeneracijske solidarnosti u          

Buzetu je po prvi puta snimljena milenijska fotografija poznatog hrvatskog fotografa Šime            

Strikomana. Motiv fotografije bila je Buzetska naušnica, a u snimanju su sudjelovali            

polaznici Dječjeg vrtića Grdelin, buzetske osnovne i srednje škole, članovi Udruge           

umirovljenika te Udruge antifašista i ostali sugrađani. 
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