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1. UVODNE NAPOMENE 
 

Statut Grada Buzeta („Službene novine“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) u članku            
36. stavak 1. obvezuje gradonačelnika Grada Buzeta na podnošenje polugodišnjeg          
izvješća o svojem 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 19. svibnja 2013. godine, za gradonačelnika je izabran Siniša Žulić, a za             
zamjenicu gradonačelnika Ana Pernić. Navedeni dužnosnici stupili su na dužnost          
dana 22. svibnja 2013. godine. 

S obzirom na statutarnu obvezu, ovo izvješće izrađeno je za razdoblje između            
1. siječnja - 30. lipnja 2016. 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 izvještajnom razdoblju pripremali smo Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu           
uprave Grada Buzeta, gdje se umjesto dosadašnja četiri upravna tijela predviđa           
ustrojavanje tri. Dosadašnja upravna tijela Služba za opće poslove i Upravni odjel za             
društvene djelatnosti i razvojne projekte spajaju se u novo upravno tijelo – Upravni             
odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte. Odluka o           
ustrojstvu gradske uprave Grada Buzeta donosi se u cilju racionalizacije organizacije           
gradske uprave, te kako bi se omogućilo olakšano usmjeravanje i nadzor gradske            
uprave od strane gradonačelnika 
 
 

Aktivno i stabilno upravljanje 
 

Analiza osnovnih financijskih rezultata trgovačkih društava za 2015. godinu         
koju je Grad Buzet naručio od FINA-e ukazuje na bolje poslovanje buzetskih tvrtki no              
što je to bio slučaj godinu dana ranije. Iako su ukupni prihodi bili nešto niži nego                
2014. godine i iznosili su 1,4 milijarde kuna, poduzetnici su zabilježili 35% više dobiti              
te 60% manje gubitka. 

Na buzetskom području ukupno je registrirano 248 tvrtki. Prošle godine u           
odnosu na pretprošlu sa dobiti poslovalo 6,9% više poduzeća, a ukupno su uplatili tri              
milijuna kuna ili 67,2% više poreza na dobit nego godinu dana ranije. 

Pozitivna je i činjenica što je rastao broj zaposlenih za više od tri posto i krajem                 
godine bilo je 2.838 zaposlenih od čega je njih 1.717 odnosno 74,5% u prerađivačkoj              
industriji. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom također je bila veća nego            
godinu dana ranije i iznosila je 4.976 kuna, no neovisno o tome i dalje je manja od                 
prosjeka Istarske županije (5.105 kuna) i Hrvatske (5.019 kuna). 



Financijski rezultat po djelatnostima također pokazuje da je više od 50 posto             
ukupnog prihoda svih tvrtki ostvareno upravo u prerađivačkoj industriji iako ona           
obuhvaća tek petinu svih poduzetnika registriranih na buzetskom području. Potvrda          
je to da je Buzet i dalje jako proizvodno i prerađivačko središte. 

Zahvaljujući i poticajima Grada Buzeta, nezaposlenost je u prvoj polovici          
2016. godine zadržana na zadovoljavajuće niskim brojkama, gdje je Buzet u           
analizama nekih medija ponovno prepoznat kao grad s najmanjim brojem          
nezaposlenih u Republici Hrvatskoj. Buzet je tako godinu započeo sa 147           
evidentiranih osoba na Zavodu za zapošljavanje, što je 10,37% manje nego u istom             
razdoblju prošle godine, da bi se ta brojka u lipnju spustila na 100 osoba ili na                
postotak od 2,31% nezaposlenih. 
 

Kako bismo zadovoljili potrebe još bolje i kvalitetnije usluge našim građanima,           
Grad Buzet je u prvoj polovici 2016. godine implementirao informacijski sustav “SPO            
- Ured bez papira” čime je učinjen novi značajan korak u informatizaciji cjelokupnog             
poslovanja gradskih službi. Trenutno smo u tijeku implementaciju novog         
geoinformacijskog sustava GISCloud, koji će građanima i prvenstveno gradskim         
službenicima te trgovačkim društvima i ustanovama, dati još kvalitetniji uvid u           
prostorno-planske dokumente i ostalim prostornim informacijama kojima raspolažu        
gradske službe. Pri završetku smo i s izradom novog poslovnog portala Grada            
Buzeta, u sklopu projekta InCity, kojemu je cilj na jednome mjestu dati sve             
relevantne informacije korisne poduzetnicima ili korisnicima njihovih usluga. 
 

 
Suradnja s predstavničkim tijelom i vijećima Mjesnih odbora 

 
U izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice gradskog vijeća u čemu je             

osnovni zadatak Gradskom vijeću bilo prihvatiti Godišnje izvješće o izvršavanju          
Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu s izvješćem o radu gradonačelnika u            
drugoj polovici 2015. godine. Među tridesetak odluka te izmjena i dopuna programa,            
posebno ističemo I. Izmjene i dopune proračuna Grada Buzeta s pripadajućim           
programima. 

Prvu polovicu godine u pravilu karakterizira raspravljanje o godišnjim         
izvješćima o radu i financijskim izvješćima ustanova, tvrtki i Savjeta mladih te o             
stanju sigurnosti, o stanju zaštite i spašavanja, o radu davatelja javne usluge            
prikupljanja komunalnog otpada, o ostvarenju komunalnih programa te o radu          
komunalnog redarstva. 

Sukladno ukazanim potrebama, tijekom cijelog izvještajnog razdoblja       
održavana je kontinuirana komunikacija s predstavnicima Mjesnih odbora u cilju          
realizacije planiranih projekata i programa ili rješavanja određenih problema. 
 
 

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.          
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. 

 
Posebno ovom prigodom ističemo provođenje projekta InCity financiranog        

sredstvima Europskog socijalnog fonda, koji ima za cilj uspostavu učinkovitog i           
održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti i poduzetnika, u          
svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje           
poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih          
dionika. Projektom se nastavlja poticanje suradnje s poduzetnicima, kako bi se i            
same poduzetnike u što većoj mjeri uključilo u definiranje poduzetničkih mjera, a u             
svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti i stvaranja Grada Buzeta mjesta s povoljnim           
poslovnim okruženjem. U prvoj polovici 2016. godine u sklopu projekta održane su            
edukacije iz područja managementa, strateškog planiranja i dobrog upravljanja,         
predavanja i stručna savjetovanja namijenjena ciljnim skupinama (predstavnicima        
Grada Buzeta i gospodarstvenicima) na kojima su poduzetnici inicirali različite          
inicijative u poboljšanju poduzetničke klime u našem gradu. 

 
U izvještajnom razdoblju nastavili smo održavati redovitu aktivnu komunikaciju         

s upravama velikog broja buzetskih tvrtki. Uključili smo se u rješavanje tekućih            
problema u poslovanju prvenstveno Istarske pivovare i P.P.C. Buzet te pripomogli           
predstavnicima talijanskih investitora za otvaranje njihovih planiranih pogona u         
poduzetničkim zonama Mala Huba i Mažinjica. 

 
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. Na jednaki način sudjelujemo u            
aktivnostima tvrtki u punom ili djelomičnom vlasništvu Grada Buzeta (Istarski          
vodovod, IVS, VSI Butoniga, Park, Plzet, IDA, Istarske autoceste) te u radu gradskih             
ustanova (Dječji vrtić “Grdelin”, Javna vatrogasna postrojba, POU “Augustin Vivoda”          
i Doma za starije osobe). Intenzivna aktivnost očitovala se i u radu udruga čiji je               
Grad Buzet član, poput Udruge gradova, Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” te            
Modelne šume “Sliv rijeke Mirne”. 
 

Posebna pažnja u prva tri mjeseca posvećena je korisnicima gradskog          
proračuna, prvenstveno neprofitnim organizacijama, za koje se zbog prošle godine          
donešenih Uredbi Vlade Republike Hrvatske značajno promijenio način prijave za          
dodjeljivanje financijskih sredstava iz gradskog proračuna. Iz tog su razloga održane           
edukativne radionice te pomoć svim zainteresiranima za kvalitetnije popunjavanje         
prijavne dokumentacije. 
 
 

Suradnja s drugim tijelima 
 

I u izvještajnom razdoblju nastavljena je vrlo intenzivna suradnja s državnim i            
drugim 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 poput izrade Prostornog plana Istarske županije, Županijske razvojne         
strategije, pomoćnika u nastavi djeci s posebnim potrebama, aktivnostima u Savjetu           
za zdravlje, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije i mnogim          
drugim. 

Problem osnivanja katastarske općine Buzet Stari Grad i u ovom je           
izvještajnom razdoblju intenzivirao suradnju s Općinskim sudom u Puli, čime je           
prema podacima Suda zgotovljena polovica posla, a završetak se očekuje do kraja            
godine. 

 
 

Suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te 
europski projekti 

 
Proteklih mjeseci gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika održali su niz         

susreta i redovitih operativnih sastanaka s inozemnim partnerima, gradovima i          
organizacijama, bratimljenim i prijateljskim gradovima Koper, Quattro Castella i         
Marija Bistrica, kao i sa delegacijama Općine Sarajevo - Stari Grad (BiH) te Grada              
Siska s kojima su dogovarani modeli suradnje na europskim projektima, te           
izmijenjena iskustva u radu. U izvještajnom razdoblju završen je i projekt REN, gdje             
je također konkretizirana suradnja s čelnicima općina Villa de Cruses (Španjolska),           
Jalasjarvi (Finska), Borgo val di Taro (Italija) i Falköping (Švedska). 
 

U izvještajnom razdoblju završena je realizacija projekta PUT UP ISTRE, čiji           
je cilj predstaviti zajedničku razvojnu viziju i koncept razvoja za jedinstveno područje            
Istre koje je gospodarski i geografski vrlo slično. Projekt je poseban po tome što se               
po prvi puta prezentira prostorno uređenje teritorija cjelovite Istre, unutrašnjosti i           
priobalja, a u sklopu projekta izrađena je jedna zajednička studija s time da je              
naglasak stavljen na posebne prostorne cjeline: obala, granično područje, i razvojne           
centre Buzet, Pula i Koper. 
 

Na natječaj Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih         
na obnovi kulturne baštine - mjera A prijavljen je projekt KulTourSpirit-Revitalizacija           
kulturne baštine putem Inspirit iskustva u partnerstvu s Gradom Pazinom kao           
vodećim partnerom te Općinama Svetvinčenat i Kanfanar, Upravim odjelom za          
turizam Istarske županije i udrugom IstraInspirit. U sklopu navedenog projekta izradit           
će se tehnička dokumentacija za Palaču Moretti (Kulu) kao         
edukativno-prezentacijsko-izložbeni “Centar starih zanata” te Karolininu kuću koja bi         
dobila funkciju “Karolinine kuće ljekovitog bilja” s inventarom stare gradske apoteke. 

 
Krajem siječnja na natječaj Priprema i provedba Integriranih razvojnih         

programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - mjera B prijavljen je projekt            
KulTERRA-Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa. Vodeći       
partner u projektu je Općina Svetvinčenat, a uz Grad Buzet u projektu sudjeluje još              
desetak partnera među kojima od buzetskih ističemo Pučko otvoreno učilište          
“Augustin Vivoda” te Turističku zajednicu Grada Buzeta. Projekt obuhvaća         
rekonstrukciju i uređenje te stavljanje u potpunu funkciju Kaštela Morosini – Grimani i             



Kaštela Petrapilosa, razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar         
kaštela te razvoj suvenira i turističkih materijala. 
 

Uspješno je kandidiran projekt ''A day without Europe'', financiran iz programa 
Europe for Citiziens, mjera 2.1 u partnerstvu s gradovima Collecchio (IT), 
Fontanellato (IT), Butzbach (DE), Falkoping (SE), Camarinas (FI),  Wells (UK) i 
Liiveri (FI), a s ciljem borbe protiv euroskepticizma putem aktivnog građanstva i 
povećavanja znanja o Europskoj uniji i njezninim politikama i učincima na građane.. 
Projekt ima nekoliko aktivnosti, a Buzet je uključen u program slobodnog europskog 
tržišta - sajma na kojem će sudionici međusobno predstaviti i upoznati kulturu i 
lokalne proizvode svih partnera u projektu.  
 

U sklopu europskog projekta Adriatic Holistic Forest Fire Protection         
(HOLISTIC), u kojem kao jedan od partnera sudjeluje i Istarska županija, a Grad             
Buzet bio je suradnik na projektu, zamijenjen je postojeći sustav grijanja u OŠ             
Vazmoslava Gržalje i sportskoj dvorani sustavom na obnovljive izvore energije - peći            
na pelete, a u izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme za rekonstrukciju           
cjelokupnog sustava grijanja Sportske dvorane, koje će biti odrađeno u ljetnim           
mjesecima.  

 
 

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 (vodovodni ogranci            
Črnica i Čabranija, te Lokarija) i javnu odvodnju na području Grada Buzeta.            
Prvenstveno je intenzivna aktivnost bila prisutna na izgradnji sustava javne odvodnje           
naselja Paladini i Šćulci, i investicije rekonstrukcije komunalne infrastrukture u          
Starom Gradu (od Titovog trga do Velih vrata). Dijelu poduzetnika u poduzetničkoj            
zoni Mažinjica osigurana je kvalitetnija infrastruktura rekonstrukcijom dijela        
prometnice kod Karton Pak-a. 

S čelnicima Hrvatskih voda održavali smo redovite sastanke vezano za          
realizaciju aktivnosti vodoopskrbe i uređenja vodotoka u nadolazećoj godini, a          
istovremeno smo s Hrvatskim vodama i djelatnicima tvrtke Park odvodnja radili na            
pripremi projektne dokumentacije iz dijela javne odvodnje aglomeracije Buzet,         
vrijedne više od 3 milijuna kuna, na fondove Europske unije. 

 
Zbog različitih okolnosti aktivnosti temeljite rekonstrukcije D201 od Buzeta do          

graničnog prijelaza Požane nisu se odvijale predviđenim tijekom. Radovi su trebali           
biti gotovi još prošle godine, no zbog utvrđivanja potencijalnih klizišta i „prijeteće“            
stijene 300 metara prije same granice sa Slovenijom rok je produljen, prometnica je             
završena na kraju izvještajnog razdoblja. 

 
Nakon uspješne prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske           

učinkovitosti, Grad Buzet krenuo je u pripremu implementacije nove moderne LED           



javne rasvjete, prilikom čega bi do listopada 2016. godine na području grada trebalo             
biti zamijenjeno 800-tinjak rasvjetnih tijela, ukupne vrijednosti investicije od 2,4          
milijuna kuna. 

 
Grad Buzet nositelj je izrade Nacrta plana razvoja infrastrukture         

širokopojasnog pristupa u u gradovima Buzetu i Pazinu, te općinama Cerovlje,           
Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi, koji se krajem             
godine namjerava kandidirati na natječaje Europskih fondova. Konačna izrada         
Nacrta očekuje se krajem kolovoza 2016. godine. 

U prostorijama gradske uprave u izvještajnom je razdoblju započela zamjena          
sustava grijanja, dotadašnjom peći na loživo ulje sustavom na obnovljive izvore           
energije - peć na pelete, koja je sufinancirana sredstvima Ministar 

stva gospodarstva.  
 

 
Turizam 

 
Grad Buzet je u izvještajnom razdovlju nastavio je s projektom “Buzet           

outdoor” podprojektom “Buzet outdoor adventure”, koji predviđa izgradnju malog         
pustolovnog parka uz stazu Sedam slapova, što će zasigurno biti još jedan od             
motiva dolazaka i poboljšanja turističke ponude za sve ljubitelje prirode i rekreacije.            
U proteklih šest mjeseci radilo se na dobivanju potrebne dokumentaciju za njegovo            
postavljenje te rješavanju koncesijskih uvjeta s Hrvatskim vodama. Gastronomske         
akcije i ostale turističke akcije, prvenstveno na promociji destinacije u nacionalnim i            
međunarodnim magazinima, koje su provođene u prvih šest mjeseci doprinijele su i            
poboljšanju turističkih brojki na našem području. U prvih šest mjeseci zabilježeno je            
4.248 dolazaka te 13.369 noćenja turista na našem području, što je dobra najava za              
uspješnu turističku sezonu. 
 

Organizacija društvenih događaja 
 

U prvoj polovici godine organizirano je nekoliko redovitih društvenih događaja          
na području Grada od kojih svakako treba istaknuti tradicionalni program          
obilježavanja buzetskih maškara. Od ostalih događaja, o kojima redovito         
izvješćujemo na službenoj Internet stranici Grada Buzeta, istaknut ćemo „7.          
Obiteljsku olimpijadu“ - program natjecateljsko-zabavnog sadržaja u kojem se         
natječu roditelji s djecom predškolskog uzrasta. Intenzivno se radilo na pripremi           
ovogodišnjeg programa “Buzz@teena” te početku pripreme ovogodišnje Subotine. 
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Siniša Žulić 

 
 

Zamjenica gradonačelnika 
Ana Pernić 


