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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,        
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 srpanj-prosinac 2017.          
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 aktivnosti. 

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 2017. godine. 

1.1. Gospodarska situacija 

Tijekom izvještajnog razdoblja  u buzetskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za         
zapošljavanje zabilježena je najniža nezaposlenost u Republici Hrvatskoj te je ona u            
rujnu iznosila 1,55%. što je niže čak i od pretkrizne 2008. godine kada je na zavodu                
bilo prijavljeno 1,69 posto nezaposlenih. Prema službenim statistikama HZZ-a, s tek           
67 evidentiranih nezaposlenih osoba, nezaposlenost je u odnosu na početak godine           
pala za 50,37 posto, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 35,58                
posto. Za razliku od proteklih godina vidljivo je kako nezaposlenost u puno manjoj             
mjeri ovisi o sezonskim poslovima, a sukladno razgovorima s poslodavcima na kraju            
izvještajnog razdoblja u buzetskim tvrtkama nedostaje 80-ak zaposlenika. 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kraju         
izvještajne 2017. godine bilo je 3.048 osiguranika (osobe koje uplaćuju mirovinsko           
osiguranje) koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta. Prema          
podacima iz Godišnjih financijskih izvještaja koji uključuju samo trgovačka društva          
bez obrtnika, poljoprivrednika i slobodnih zanimanja, prema broju sati rada u           
buzetskim je trgovačkim društvima bilo zaposleno 2.548 osoba. 
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Tablica 1.: Statistika nezaposlenosti za izvještajno razdoblje (Podaci: HZZ) 

 

Nakon zamjetnog intenziviranja tijekom ljetnih mjeseci, gospodarska       
aktivnost se i na kraju 2017. nastavila povećavati i to nešto značajnijom dinamikom             
nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Početkom četvrtog tromjesečja zabilježen            
je nastavak povoljnih kretanja, pri čemu se ističe rast industrijske proizvodnje i            
prometa u trgovini na malo. Nakon pada tijekom ljetnih mjeseci ponovno se            
intenzivirao oporavak kapitalnih investicija, a sudeći prema kretanju proizvodnje i          
uvoza kapitalne opreme te radova u građevinarstvu rasla su ulaganja i privatnog i             
javnog sektora. Potrošnja kućanstava nastavila je rasti odražavajući povoljna kretanja          
na tržištu rada kao i visoku razinu optimizma potrošača. S obzirom na rast domaće              
potražnje i izvoza, u posljednjem se tromjesečju intenzivirao i uvoz robe i usluga.  

Sigurni smo da će i rezultati po okončanim godišnjim izvješćima buzetskih           
gospodarskih subjekata biti izuzetno dobri. Grad Buzet u drugoj je polovici 2017.            
godine nastavio s aktivnostima poticanja zapošljavanja i gospodarstva, pa je tako u            
2017. godini dodijeljeno 171 potpora u ukupnom iznosu od 740.847,91 kn kuna.            
Posebno ćemo istaknuti kako je u sklopu programa poticanja gospodarstva putem           
mjera aktivne politike zapošljavanje uz potpore Grada Buzeta zaposleno 63 osobe, za            
što je utrošeno 123.089,32 kune subvencija. Prema analizi portala gradonacelnik.hr          
Grad Buzet je i u izvještajnom razdoblju bio grad s najmanjom stopom            
nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, te treći grad u Hrvatskoj po padu           
nezaposlenosti koja je iznosila čak 38 posto. 
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1.2. Demografska situacija 

Demografska situacija tijekom 2017. godine bila je izuzetno nepovoljna i među           
najlošijima je u posljednjih sedam godina. Nakon 2016. godine kada je Grad Buzet uz              
Poreč i Gračišće imao jedini pozitivan prirast u Istarskoj županiji, tijekom 2017.            
godine rođeno je 48 novorođenih, što je treći najlošiji rezultat u promatranom            
razdoblju, dok je s druge strane zabilježena izuzetno velika smrtnost od čak 72 umrle              
osobe s našega područja.  S druge strane možemo biti zadovoljni što je prema             
podacima Ministarstva unutarnjih poslova 2017. godine na području Grada Buzeta          
zabilježeno 201 prijavljeno prebivalište te 128 odjavljenih, što je uz 300-tinjak           
prijavljenih boravišta informacija koja govori u prilog da je u Buzetu krajem prošle             
godine ipak živjelo više ljudi nego godinu dana ranije.  

 

1.3. Indeks razvijenosti 

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne          
novine, br.  147/14 i  123/17 ), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske           
unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne           
(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. 

 Izmjenama i dopunama Zakona koje su stupile na snagu 13. prosinca 2017.            
(Narodne novine, br.  123/17 ) izmijenjen je pravni okvir koji se odnosi na postupak             
ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti te način         
utvrđivanja potpomognutih područja utvrđen Zakonom iz 2009. 

 Po donošenju izmjena i dopuna Zakona, a slijedom izrađenoga novoga modela           
izračuna indeksa razvijenosti, donesena je nova  Uredba o indeksu razvijenosti          
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(Narodne novine, br. 131/17, koja utvrđuje pokazatelje za izračun indeksa          
razvijenosti, njihov izračun i izvore podataka te način izračuna indeksa razvijenosti.  

U skladu s Uredbom, za izračun indeksa razvijenosti koriste se slijedeći pokazatelji: 

1.     prosječni dohodak po stanovniku 

2.    prosječni izvorni prihodi po stanovniku 

3.    prosječna stopa nezaposlenosti 

4.    opće kretanje stanovništva 

5.    stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) 

6.    indeks starenja. 

Sukladno novom razvrstavanju Jedinica lokalne samouprave, Grad Buzet        
svrstan je u najrazvijeniju 8. skupinu s indeksom razvijenosti 109,138. Prema           
vrijednosti osnovnih pokazatelja, prosječni dohodak po stanovniku iznosio je         
37.550,91 i osmi je najveći među gradovima u Republici Hrvatskoj. Prosječni izvorni            
prihod po stanovniku iznosio je 3.568,25 kuna, a prosječna stopa nezaposlenosti           
iznosila je 0,0461 što je druga najniža u Hrvatskoj, iza Grada Cresa. Opće kretanje              
stanovništa u razdoblju 2006-2016 bilježi indeks 98,83. Indeks starenja, prema          
podacima iz 2011. godine iznosio je 119,6, a stupanj visokoobrazovanih građana u            
dobi od 20 do 65 godina 0,1944.  

Nova  Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne)         
samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) primjenjuje se          
od 1. siječnja 2018. godine. 

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            
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izvještajnom razdoblju usmjerene u prvom redu na realizaciji zacrtanih programa i           
projekata.  

2.1. Aktivno i stabilno upravljanje 

U cilju unaprjeđenja poslovnih procesa, Grad Buzet je nastavio s poboljšanjem           
informatičke infrastrukture. Posebno ćemo izdvojiti kako je u izvještajnom razdoblju          
zajedno s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja hrvatskog          
konzorcija partnera,  projekt In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional          
Authorities) prijavljen u Program financiranja Instrumenta za povezivanje Europe         
(CEF – Connecting Europe Facility) – Natječaj broj: CEF-TC-2017-3. Cilj projekta je            
financiranje unaprjeđenja i promocija širenja i korištenje eRačuna između poslovnog          
sektora i države. 

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 srpnja do kraja            
prosinca 2017. 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 profila.  

Kao i proteklih godina, prilikom izrade gradskog proračuna provedena je          
javna rasprava, kako bi javnost dobila uvid u prijedlog naznačajnijeg financijskog           
dokumenta Grada Buzeta. 

U izvještajnom razdoblju Grad Buzet je treći puta za redom primio priznanje            
Instituta za javne financije za izrazitu transparentnost proračunskih dokumenata. 

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 24 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 2018. godinu s             
pripadajućim programima. Isto tako u navedenom izvještajnom razdoblju Gradsko         
vijeće usvojilo je II. te III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu.  

Dana 27. rujna održan je zajednički sastanak s predstavnicima svih 11 Mjesnih            
odbora na području Grada Buzeta, gdje se raspravljalo o smjernicama Proračuna za            
2018. godinu te ostalim aktualnim programima u radu mjesne samouprave.          
Gradonačelnik i njegova zamjenica u razdoblju od 27. studenog do 6. 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 2018. godinu te upoznali s problematikom na pojedinom području           
grada. 
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Radi efikasnijeg i ekonomičnijeg rada u radu Gradskog vijeća od kraja           
izvještajnog razdoblja uvedeni su tableti.  

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 oko nastavka rada nakon kupnje tvrtke Cimos od              
strane talijanskog investitora.  

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. Posebno su intenzivni bili         
kontakti sa stečajnim upraviteljima tvrtke Vukovina Fiolić d.o.o. koja je vlasnik           
Genetskog centra na Nugljanskom Krasu, a vezano uz iskazani interes nekoliko           
investitora u svezi pokretanja uzgoja i proizvodnje u tim napuštenim pogonima. 

Krajem kalendarske godine gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika posjetili        
su petnaestak buzetskih proizvodnih i prerađivačkih tvrtki povodom božićnih i          
novogodišnjih blagdana. Isto tako tijekom izvještajnog razdoblja obilježene su         
obljetnice poslovanja Istarske pivovare (40 godina) i Drvoplasta (50 godina). 

S obzirom na kraj godine 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, Istarska           
autocesta). Posebno je intenzivna bila suradnja na planiranju realizacije projekata          
vodovodne mreže naselja Črnica i kanalizacijske mreže naselja Ročko Polje, koje su            
sufinancirane sredstvima programa ruralnog razvoja Europske unije. Isto tako         
zajedno sa tvrtkom Park d.o.o. razmatralo se rješenjanovog sustava o načinu           
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog         
komunalnog otpada na području Grada Buzeta.  

Nekoliko je sastanaka održano i s predstavnicima građanske inicijative koja se           
protivi najavljenoj gradnji kompostane, sa ciljem kvalitetnijih definicija i uvjeta          
zaštite okoliša koji će biti ugrađeni u prostorni plan Grada Buzeta, te u svrhu              
komunikacije s javnim tijelima koja su zadužena za rješavanje ove problematike.  

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              
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prema udrugama koje djeluju na području Grada Buzeta, a koje svojim radom            
doprinose raznovrsnosti društvenog života naših građana.  

U izvještajnom razdoblju značajna je pažnja posvećena i zadržavanju         
postojećeg zdravstvenog standarda građana Grada Buzeta. Nakon najave otkaza         
koncesije u laboratoriju buzetskog Doma zdravlja, sa dotadašnjim koncesionarom i          
Istarskim domovima zdravlja iznađen je način daljnjeg funkcioniranja laboratorija. 

2.5. Suradnja s drugim tijelima 

Dana 7. listopada Buzet su posjetili predstavnici Diplomatskog zbora,         
veleposlanici akreditirani u Republici Hrvatskoj. Uz posjet Roču i Humu susret,           
kojem je prisustvovao i župan Istarske županije te savjetnici Predsjednice Republike           
Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović iskorišten je za stjecanje novih kontakata. 

U izvještajnom smo razdoblju nastavili suradnju i s Ministarstvom kulture          
Republike Hrvatske, prvenstveno vezano uz realizaciju projekta Proširenja i uređenja          
Narodne knjižnice Buzet, za kojega je, zbog nepremostivih i nepredviđenih problema           
pronađena nova lokacija, uz suglasnost Ministarstva raspisana i proveden postupak          
javne nabave, te započela realizacija. 

U 2017. godini provedene su i dvije ponovljene javne rasprave vezane uz            
proces donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Buzeta. 

Nakon lokalnih izbora u svibnju 2017. godine značajno je intenzivirana          
suradnja s predstavnicima Općine Lanišće. Grad Buzet financijski je pripomogao          
kontinuitet programa Pomoći u kući za područje te općine, a suradnjom s            
Područnom vatrogasnom zajednicom ponovno je reaktivirano Dobrovoljno       
vatrogasno društvo Ćićarija. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja velika pomoć         
pružena je u postavljanju novog sustava zbrinjavanja otpada, koji u toj općini nije bio              
usklađen sa zakonskim propisima. Isto tako putem Turističke zajednice Grada Buzeta           
kandidiran je projekt sanacije Slumske lipe, a vođeni su i intenzivni razgovori oko             
pripajanja područja Općine Lanišće buzetskoj Turističkoj zajednici, za što su          
pokrenuti i pravni procesi, a u nekoliko navrata su prenesena i iskustva Grada Buzeta              
oko kandidiranja projekata na fondove Europske unije. U suradnji s Istarskim           
vodovodom, gradonačelnik je kao predsjednik Skupštine Društva podržao pripremu         
projektne dokumentacije za vodovodne ogranke Raspadalica i Brgudac, čime bi          
vodoopskrba ove najsjevernije istarske općine bila značajno unaprijeđena. Općina         
Lanišće uključena je i u projekt razvoja širokopojasne mreže, kojoj je koordinator            
Grad Buzet. 

Nove izmjene Zakona o financiranju Jedinica lokalne samouprave koje su          
predstavljene u izvještajnom razdoblju donijele su sodatna smanjenja sredstava po          
osnovi poreza na dohodak u Proračunu Grada Buzeta, ali i još nekih jedinica lokalne              
samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja. Iz tog razloga u nekoliko su           
navrata organizirani sastanci u Udruzi gradova, a dana 28. rujna problematika je            
predstavljena i u ministarstvu financija. Predstavnici ministarstva djelomično su         
uvažili probleme JLS-ova sa statusom BPP-a pa su u rebalansu državnog proračuna            
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osigurana dodatna sredstva za pomoć. Gradu Buzetu pripao je iznos od 1,2 milijuna             
kuna. 

Posjet dopredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva        
poduzetništva i obrta Martine Dalić Gradu Buzetu 18. rujna, povodom potpisivanja           
ugovora za sufinanciranje projekta Poduzetničkog inkubatora Verzi, iskorišten je i za           
razgovore vezane uz razvoj i stanje gospodarstva. Dopredsjednici Vlade RH tom je            
prilikom naglašen problem nedostatka radne snage 

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 

U drugoj polovici 2017. godine intenzivno se radilo na projektima          
financiranim sredstvima fondova EU. Na otvorene natječaje aplicirani su pojedini          
projekti. Grad Buzet sudionik je u projektu DA-SPACE  Open Innovation Lab kojeg            
provodi Sveučilište “Juraj Dobrila” iz Pule zajedno s partnerima, nastavljen je rad na             
projektima Restaura, LIFE Sec Adapt, KulTourSpirit i KulTERRA. Prijavljen je i           
projekt pod nazivom „GLAGOLIstra –  uspostava novog modela sudioničkog         
upravljanja temeljenog na javno-civilnom partnerstvu u kulturi “, na natječaj ESF –           
Kultura u centru ukupne vrijednosti 388.580,00 kuna. 

Grad Buzet nositelj je projekta razvoja infrastruktire širokopojasnog pristupa         
internetu. Projekt uz područje Grada Buzeta pokriva i područja Grada Pazina te            
općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće. Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.  

Gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika održali su niz susreta i redovitih          
operativnih sastanaka s inozemnim partnerima, gradovima i organizacijama,        
bratimljenim i prijateljskim gradovima Koper, Sisak, Quattro Castella i Marija          
Bistrica, kao i sa delegacijama Općine Sarajevo - Stari Grad (BIH), općina Novi Bečej,              
Knjaževac i Ljubovija (RS), s kojima su dogovarani modeli suradnje na europskim            
projektima, te izmijenjena iskustva u radu. Isto tako održani su susreti s            
delegacijama Občine Žalec (Slovenija) te gradova Imotski, Garešnice i općine Hum           
na Sutli gdje se razgovaralo o razmjeni primjera dobre prakse poglavito u turizmu ili              
razvoju komunalne infrastrukture te gospodarskom razvoju. 

U listopadu 2017. godine prigodnom je svečanošću obilježeno i 30 godina           
potpisivanja povelje o bratimljenju Grada Buzeta i Mestne občine Koper. Tom je            
prigodom još jednom izražena dobra suradnja među gradovima, te brojnim          
udrugama i institucijama.  
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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 iz djelokruga našega rada.  

Nastavljena je suradnja s Hrvatskim vodama na realizaciji projekata javne          
odvodnje u starogradskoj jezgri te sanacije vodotoka na području Grada Buzeta. 

Intenzivni su razgovori vođeni su i s Hrvatskim cestama oko nastavka           
rekonstrukcije preostale dionice državne ceste D44, u području od Ročkog Polja do            
Lupoglava, za koji je zgotovljena projektna dokumentacija te krajem izvještajnog          
razvoja proslijeđen u proceduru javnog nadmetanja. 

Nastavljeno je uređenje poduzetničkih zona, pa je tako uz izradu tehničke           
dokumentacije i otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu poduzetničke zone         
Mala Huba II, realizirano  adaptiranje kolnih prilaza u poslovnoj zoni “Mažinjica” u            
vrijednosti od 620 tisuća kuna. Isto tako u poslovnoj zoni omogućeno je priključenje             
tvrtke Trio I i Grafomarketing na sustav javne odvodnje. 

Ovom prigodom istaknuti ćemo pet značajnih projekata čija je realizacija tekla           
tijekom izvještajnog razdoblja: 

2.7.1. 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 90 milijuna kuna investicija u            
izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske i vodovodne mreže na području         
aglomeracije Buzet. 

2.7.2. 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 priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju        
Palače Moretti (Kule) te Karolinine kuće u buzetskoj starogradskoj jezgri u iznosu od             
1,5 mil. kn. 

2.7.3. 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, što predstavlja 97,4 posto           
sufinanciranja projekta. Uz potpunu rekonstrukciju ove drevne starogradske palače         
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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. 

2.7.4. Projekti Ruralnog razvoja 

U sklopu Mjere 7.4.1. uspješno su kandidirani projekti izgradnje vodovodne          
mreže Črnica i kanalizacijske mreže Ročkog Polja, ukupne vrijednosti 9,7 milijuna           
kuna. Isto tako Grad Buzet uspješno je kandidirao i projekt “Grad Tartufa” na mjeru              
8.6.3. u vrijednosti 122.000 kuna, te putem LAG-a “Sjeverna Istra” projekt           
Edukativna staza „Put tartufa“ u okviru tipa operacije 8.5.2. za što je dobiveno             
148.937,50 kuna. 

2.8. Turizam 

Gradonačelnik je 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. 

Nakon finala u nagradi za najbolju europsku destinaciju izvrsnosti - EDEN, i            
finala za prestižnu titulu TOP destinacije ruralnog turizma Hrvatske, Grad Buzet je u             
izvještajnom razdoblju dospio u finale natjecanja za najbolju destinaciju         
zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj.  

U prošloj je godini održan 16. Vikend festival istarskih tartufa, koji je okupio             
najveći broj izlagača dosad, najveći broj tvrtki koje se bave preradom i prodajom             
tartufa i namirnica od tartufa, a prema procjenama privukao je i najveći broj             
posjetitelja. Nastavljene su i manifestacije posvećene gastronomskoj ponudi        
buzetskih konoba i restorana, te na natječajima Ministarstva turizma i Hrvatske           
turističke zajednice, te Upravnog odjela za turizam i Turističke zajednice Istarske           
županije uspješno su prijavljeni projekti sufinanciranja naših manifestacija. 

Rekordne brojke postignute su i u statistikama broja dolazaka i noćenja           
gostiju. Zabilježeno je 58.565 noćenja i 15.788 dolazaka turista. Najbrojniji među           
njima bili su oni iz Njemačke (16.020 noćenja), Hrvatske (7.059) te Austrije (5.719). 
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Tablica 3: Statistika noćenja po godinama 

2.9. Organizacija društvenih događaja 

 

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 Dječjeg vrtića “Grdelin”, predstavili im svoj rad,              
saslušali njihove prijedloge te darivali ih prigodnim poklonima. 

U Gradu Buzetu je i u izvještajnom razdoblju obilježen Međunarodni dan           
nedonoščadi u povodu kojega je starogradska jezgra bila osvjetljena ljubičastom          
bojom - bojom palčića, a u zajedničkom druženju iskustva su razmijenili roditelji            
buzetskih palčića. 

Bošnjačka zajednica Grada Buzeta proslavila je 10. obljetnicu svog postojanja,          
a lovačko društvo Mirna Buzet mimohodom gradskim ulicama povodom Subotine i           
svečanom sjednicom 70. obljetnicu svoga postojanja. 

2.9.1. Dan grada i Subotina 

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           
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gastronomija Bošnjaka, a velik broj posjetitelja dokazao je da je Buzet           
multikulturalna, multietnička i izrazito tolerantna sredina. 

Zbog izuzetno lošeg vremena gotovo svi programi održani su u skromnijoj           
varijanti u zatvorenim prostorima, a zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika u           
potpunosti je otkazana manifestacija “Subotina po starinski”. 

2.9.2. Istria Youth Cup 

Grad Buzet u listopadu se uključio u organizaciju jakog međunarodnog turnira           
u nogometu za kadete pod nazivom “Istria Youth Cup”. U sklopu razigravanja po             
skupinama Buzet je tako ugostio dvije utakmice u kojoj su nastupale U-16 momčadi             
renomiranih europskih klubova, Bayerna iz Munchena, Benfice iz Lisabona i Slavije           
iz Praga. 

2.9.3. Prosinačke manifestacije 

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, po je prvi puta organizirana            
manifestacija “Advent na Sjeveru” u Starom Gradu, koja je naišla na iznenađujuće            
dobar posjet naših sugrađana. 
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