
GRAD BUZET 
Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv dokumenta Nacrt Odluke 

o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove 
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 

Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 
 

Razdoblje savjetovanja 
(početak i završetak) 

21. listopada do 21. studenog 2021. 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 

Predstavnici javnosti koji su 
dostavili svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću podnesene su 
slijedeća mišljenja, primjedbe i prijedloge: 
 
Gospodin Robert Marušić (obrazac u privitku ovog Izvješća) 
Gradonačelnik Grada Buzeta, Damir Kajin (obrazac u privitku 
ovog Izvješća) 
 

 
Analize dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga: 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 2. 
 
 
 
 
 
Članak 3. 
 
 
 
 
Članak 4. 
 
 
 
 
Članak 5. 

Robert Marušić, Buzet 
Smatra da izbor članova nadzornog 
odbora oduvijek služi kao 
nagrađivanje osoba i smatra da ne 
treba ograničiti izbor članova 
nadzornih odbora (očitovanje u 
prilogu) 
 
Predlaže da klubovi vijećnika predlažu 
gradskom vijeću odluku. 
 
 
 
Predlaže da se briše odredba. 
 
 
 
 
Predlaže da gradonačelnik predlaže 
članove tijela. 

Ne prihvaća se - Nije 
predloženo 
alternativno rješenje. 
Potrebna je 
određena razina 
stručnih 
kompetencija. 
 
 
 
Ne prihvaća se - 
Prethodni postupak 
služi da se ispitaju 
uvjeti i kompetencije 
kandidata kako bi se 
dobila najkvalitetnija 
podloga gradskom 
vijeću za odlučivanje. 
 
Ne prihvaća se - 
Prethodni postupak 
služi da se ispitaju 
uvjeti i kompetencije 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


kandidata kako bi se 
dobila najkvalitetnija 
podloga gradskom 
vijeću za odlučivanje. 
 
Ne prihvaća se - 
Nejasno je na koji bi 
način gradonačelnik 
predlagao nešto što 
bi bio dogovor 
klubova vijećnika. 
 

 

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove 

Buzet, 15. prosinca 2021.  



Nenad Šćulac 
Klub Nezavisni - SDP 
 
 

OČITOVANJE 
 

5. Odluka o izboru članova nadzornih odbora 

Odredba Primjedba Očitovanje 

Članak 2. 
 
 
 
 
 
Članak 3. 
 
 
 
 
Članak 4. 
 
 
 
 
Članak 5. 

Robert Marušić, Buzet 
Smatra da izbor članova nadzornog odbora 
oduvijek služi kao nagrađivanje osoba i smatra da 
ne treba ograničiti izbor članova nadzornih odbora 
(očitovanje u prilogu) 
 
Predlaže da klubovi vijećnika predlažu gradskom 
vijeću odluku. 
 
 
 
Predlaže da se briše odredba. 
 
 
 
 
Predlaže da gradonačelnik predlaže članove tijela. 

Ne prihvaća se - Nije predloženo 
alternativno rješenje. Potrebna je 
određena razina stručnih kompetencija. 
 
 
 
Ne prihvaća se - Prethodni postupak 
služi da se ispitaju uvjeti i kompetencije 
kandidata kako bi se dobila najkvalitetnija 
podloga gradskom vijeću za odlučivanje. 
 
Ne prihvaća se - Prethodni postupak 
služi da se ispitaju uvjeti i kompetencije 
kandidata kako bi se dobila najkvalitetnija 
podloga gradskom vijeću za odlučivanje. 
 
Ne prihvaća se - Nejasno je na koji bi 
način gradonačelnik predlagao nešto što 
bi bio dogovor klubova vijećnika.. 
 

 



OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću  

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 
ODLUKA 

o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 
Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 

Nositelj izrade akta/dokumenta: Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta 

Početak savjetovanja: 21.10.2021. Završetak savjetovanja: 21.11.2021. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  
(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv 
pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i 
mišljenje): 

Robert Marušić, Buzet Verona 21 

Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja 
(graĎani, udruge, poduzetnici, itd.):   

graĎanin 

Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja 
prijedloga budu objavljeni javno u izvješću 
(odgovorite sa da ili ne): 

DA. 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili 
dokumenta: 

 
Izbor članova u nadzorni odbor trgovačkih društva  u 
kojima Buzet ima udjele u vlasništvu je oduvijek bilo 
nagraĎivanje osoba koje su sudjelovale u osvajanju ili 
potvrĎivanju većine, vlasti. To mi djeluje demokratski i 
logično. Dobiješ potvrdu upravljanja gradom, onda 
imaš pravo imenovanja osoba od povjerenja koje će 
nadzirati provedbu te politike. Jednostavno. 
 
Iako smo svjedoci da već neke lokalne uprave i 
samouprave pokušavaju slično kao što se i tu 
predlaže, to je konačno vrlo upitno po efektu. 
 
Predlagač mora vrlo jasno iskomunicirati tko će biti 
odgovoran za više puta političke strateške odluke u 
dijelu tih tvrtki.  
 
Ovo sa „outsource nadzorom“ će u većini slučajeva 
ovisno o karakteru direktora ili ravnatelja stvoriti efekt 
„prestrašenog managera“. 
 
Vrlo jasno i nedvosmisleno moram istaknuti da je rad 
gradskih tvrtki direktna demokratska poluga izabranih 
da koji put bez obzira na poslovnu logiku odluče 
naprimjer ojačati investicijom neki više naklonjeni kvart 
ili područje. To je bit i smisao politike. 
 
Ovako, može se dogoditi da neko osoblje koje nema 
politički legitimitet koje je tehnički izabrano po uvjetima 
natječaja koje je netko napisao i sproveo, pokuša Ne 
sprovoditi politiku koju ima naprimjer neposredno 
legitimno izabrani gradonačelnik. Pa se tako može 
dogoditi da nekakav „Nadzorni Odbor intelektualaca“ 
koji ne znaju gdje su Bartolići ili Pašutići propitkiva 
zašto je u evidenciji utroška „jare“ u Bartoliće otišlo 3 
kubika jare, a u Pašutiće samo 1 kubik jare. 
 
Svaki izabrani vršitelj izvršne vlasti će jednostavno 
odgovoriti: „Zato jer sam ja tako odlučio“ 
 
 



 
I ako je potrebno, nedvosmisleno jasno, glasno i 
snažno potruditi se da javnost zna. Ipak je biran 
direktno od strane njih. Neposredno. 
 
Smatram da se članovi svih nadzornih tijela moraju 
birati na mandat po volji izabranih koji su volja korpusa 
birača koji je demokratski glasao i izabrao. 
 
Natječaj sa nekim „visoko akademskim uvjetima“ u 
malim sredinama jako sužuje izbor što pretpostavlja da 
će se sukladno oglasu možda javljati osobe izvan 
Buzeta koji će ga prvo potražiti na karti jer čuli su, ali 
ne znaju gdje je točno. 
 
Takve osobe Ne mogu Nadzirati tijekove našega 
buzetskog života. Nije pravedno. Čemu takav natječaj?  
 
Bolje ići korak dalje. Uzmu se tvrtke koje kao 
Revizorske kuće nadziru i sudjeluju u poslovnom 
procesu naših trgovačkih društva, izvještavaju naše 
predstavnike i to je to. To bi onda bio Pravi nadzor 
poslovnih procesa, ovako, miriši na novo ali ovoga 
puta „akademsko“ uhljebništvo. 

 
Oštro se protivim ignoriranju volje biračkog tijela gdje 
bi se raznim uvjetima spriječilo njihov utjecaj na rad 
gradskih tvrtki. 
 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta 
akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje): 

 
 
Članak 2. treba potpuno izmjeniti kako bi Nadzor 
sukladno volji biračkog tijela bio sprovediv. Buzet je 
mala sredina i ranjiva sredina. Predloženi izbor 
kandidata neće biti sukladan volji biračkog tijela. 
Postoji opasna mogućnost koncentracije istih osoba 
koje će imati uvjete za sve nadzorne odbore. I to nije 
problem kada se poštuje volja birača. Neprovedivo 
pošteno. Pojaviti će se „akademske zvijezde i 
zvijezdice“ koje će prije ili kasnije tiho ili jako tiho biti 
pod utjecajem skupina ili pojedinaca što nije volja 
birača. 
 
Članak.3. treba temeljito izmjeniti gdje bi sama srž bila 
„Gradsko vijeće predlaže skupštini društva članove 
odbora po odluci klubova gradskog vijeća“ – pa neka 
se konzumira demokracija a ne predložena „aparat-
demokracija“ 
 
Članak 4. brisati u cijelosti 
 
Članak 5. cijeli promijeniti u formu „gradonačelnik 
predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove 
nadzornog odbora temeljem dogovora svih klubova 
vijeća Buzeta“... 
 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja: Buzet, 5.11.2021. 

Popunjeni obrazac (s eventualnim prilozima) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Grad Buzet, 
Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem 
elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr. , zaključno do 21. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr


OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću  

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 
ODLUKA 

o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 
Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 

Nositelj izrade akta/dokumenta: Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta 

Početak savjetovanja: 21.10.2021. Završetak savjetovanja: 21.11.2021. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  
(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv 
pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i 
mišljenje): 

 
DAMIR KAJIN, GRADONAČELNIK GRADA BUZETA 

Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja 
(građani, udruge, poduzetnici, itd.):   

 
IZVRŠNO TIJELO GRADA BUZETA 

Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja 
prijedloga budu objavljeni javno u izvješću 
(odgovorite sa da ili ne): 

DA 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili 
dokumenta: 

 
 
 
 
 
 
Prihvaća se prijedlog Odluke o uvjetima i postupku 
za izbor kandidata za članove nadzornih odbora 
trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima 
udjele u vlasništvu (kapitalu društva). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta 
akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje): 

 
 
 
 

 
Nema primjedbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja: 19.11.2021. 

Popunjeni obrazac (s eventualnim prilozima) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Grad Buzet, 
Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem 
elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr. , zaključno do 21. studenog 2021. godine. 

mailto:info@buzet.hr

