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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 4 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 2015. 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. 
 

 

Aktivno i stabilno upravljanje 

 

Nakon dvanaest kvartala pada u Republici Hrvatskoj, protekla je polovica 
godine protekla u znaku rasta BDP-a na godišnjoj razni u visini od 0,5%. Najvažnija 
činjenica na koju upućuje objavljena struktura BDP-a blagi je oporavak osobne 
potrošnje, najvažnije kategorije za kretanje BDP-a. Blago povećana potražnja utjecala 
je i na blagi rast proizvodnje roba i usluga, pri čemu je najveći rast bruto dodane 
vrijednosti zabilježen u trgovini na veliko i malo. Značajni se pomaci osjećaju i u 
broju nezaposlenih na državnoj razini, a pozitivne trendove, iako ih je bilo i u 
proteklom razdoblju, nastavio je pratiti i Grad Buzet. Prema izvješću Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, nezaposlenost u lipnju je u Buzetu dosegla razinu iz 2008. i 
prvi puta nakon sedam godina pala ispod broja sto. Trenutno se na HZZ-ovoj listi 
nezaposlenih nalazi 95 Buzećana tj. ona iznosi 2,2%. Broj nezaposlenih je za 37,09% 
manji nego u istom mjesecu prošle godine te za čak 42,07% smanjen u odnosu na 
početak godine. 

Na području Grada Buzeta nastavljaju se dobri trendovi u kretanju 
nezaposlenosti. Izrazito smo ponosni što u održavanju niske nezaposlenosti 
doprinose i aktivne mjere zapošljavanja Grada Buzeta u sklopu potpora 
gospodarstvu, slijedom čega je u izvještajnom razdoblju sufinancirano zapošljavanje 
osoba s područja našeg grada, većinom u malim trgovačkim društvima i obrtima. 
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Odlukom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Zakona o porezu na 
dohodak gdje je promjenom stopa oporezivanja plaća došlo do značajnog smanjenja 
poreznih prihoda te Izmjenama Zakona o brdsko-planinskom području, došlo je do 
značajnih promjena u vrsti prihoda Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu. S 
obzirom da je prema podacima Ministarstva financija Porez na dohodak predstavlja 
tek oko 1,2% prihoda državnog proračuna, ovom su poreznom reformom najviše 
izgubile jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, pa je tako i Proračun 
Grada Buzeta po toj osnovi smanjen za oko 5,115 milijuna kuna. 
 

S obzirom da su spomenute odluke donesene na samom kraju godine između 
dva čitanja proračuna, u svrhu kvalitetnijeg proračunskog upravljanja i očuvanja 
stabilnosti proračuna, te prijenosa nerealiziranih i investicija u tijeku, u travnju su 
gradskom vijeću predložene I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. 
godinu. 
 

S obzirom da se ovo izvješće upućuje na sjednicu Gradskog vijeća zajedno s 
polugodišnjim obračunom Proračuna i obrazloženjem, u kojima su prikazani 
izvršenje i obilježja programa i aktivnosti koji su realizirani u prvom dijelu 2015. 
godine, naglasak u ovom izvješću je na aktivnostima koje nisu vidljive iz 
proračunskih i drugih akata koji su upućeni pred Gradsko vijeće. 
 

 

Suradnja s predstavničkim tijelom 

 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće je održalo četiri redovite 
sjednice, u čemu je osnovni zadatak Gradskom vijeću bilo prihvatiti Godišnje izvješće 
o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu s izvješćem o radu 
gradonačelnika u drugoj polovici 2014. godine. Isto tako, donijete su I. izmjene i 
dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu. 
 

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. 

Gradsko vijeće je na prijedlog gradonačelnika na svojim sjednicama donijelo 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj 
zoni Mala Huba 2, kojom je za najpovoljnijeg ponuditelja odabrana tvrtka Adria ETA 
d.o.o. iz Zagreba s namjerom gradnje fermentacijske kompostane. Odluka je naišla na 
veliki interes i neodobravanje skupine građana, pa je u travnju Gradsko vijeće 
razmatralo zahtjev skupine birača za raspravu o odlukama kojima se regulira 
mogućnost izgradnje kompostane u poduzetničkoj zoni Mala Huba 2 te je na 
prijedlog gradonačelnika donijelo Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma, po 
prvi puta u povijesti Grada Buzeta. 
 

Na lokalnom referendumu koji je održan dana 3. svibnja 2015. godine, 
odlučivalo se o referendumskom pitanju „Jeste li za izgradnju kompostane u 
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Poduzetničkoj zoni Mala Huba 2?“. Budući da referendumu nije pristupila većina od 
ukupnog broja birača nije donesena odluka na referendumsko pitanje. 
 
 
 

Posebno bismo željeli naglasiti da je Gradsko vijeće donijelo Odluku o 

kandidaturi Grada Buzeta za priznanje „Europski grad sporta“ za 2016. godinu te zaključke 
o davanju prethodne suglasnosti na izuzimanje iz javnog dobra po zahtjevima 
građana na dijelovima nekretnina. 
 

Suradnja u lokalnoj zajednici 
 

Aktivna suradnja svih partnera u lokalnoj zajednici iznimno je bitna 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. 

Kontinuirana interakcija sa svim osnovnim sektorima u lokalnoj zajednici 
intenzivno se održava kako bi mogla rezultirati usuglašenom provedbom politike 
poticaja i subvencija, te pružanjem podrške u rješavanju aktualnih problema 
gospodarstva upravo tamo gdje je najpotrebnije, kako bismo stvarali paket mjera za 
potporu realnom sektoru i dobili poticaj za novo usmjeravanje investicijskog ciklusa. 
 

U izvještajnom razdoblju nastavili smo održavati redovitu aktivnu 
komunikaciju s upravama većih buzetskih tvrtki. Uključili smo se u rješavanje 
tekućih problema u poslovanju prvenstveno Istarske pivovare i P.P.C. Buzet te 
razmatrali mogućnosti boljeg iskorištavanja napuštenih tvorničkih prostora 
Drvoplasta, koje bi u drugoj polovici godine trebali rezultirati otvaranju jednog većeg 
proizvodnog pogona renomirane svjetske marke. 
 

Proces održavanja stalnih kontakata sa mjesnom samoupravom provodili smo 
susretima sa zborovima građana i vijećima mjesnih odbora, na kojima smo se 
posvetili oko nastavka rješavanja aktualnih problema lokalne zajednice. 
 

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). 
 

Gradski sustav čini mnoštvo proračunskih korisnika s kojima smo u 
svakodnevnom kontaktu, nastojeći u isto vrijeme održavati kvalitetnu razinu javnih 
usluga i oplemeniti radne postupke provedbe poslova u djelokrugu lokalne 
zajednice. 
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Naša je potpora i suradnja usmjerena i prema raznim udrugama koje svojim 
radom doprinose raznovrsnosti društvenog života naših građana. Naše udruge i 
dalje uspješno djeluju uz stalnu potporu gradskih struktura. 
 

Suradnja s drugim tijelima 

 

 Jedan dio aktivnosti gradonačelnika nužno je usmjeren i prema suradnji s 
državnim i drugim javnim tijelima i udrugama. 
 

U tom je smjeru redovito po obujmu najznačajnija aktivna i raznovrsna 
suradnja s Istarskom županijom. Održavamo stalnu komunikaciju između izvršnih i 
upravnih tijela Grada i županije, kao i suradnju u provedbi nekoliko zajedničkih 
projekata. Po svojem savjetodavnom učinku uvijek su najznačajnije redovite 
koordinacije svih gradonačelnika iz županije s županom i suradnicima, na kojima se 
raspravlja o aktualnim temama i problemima zajedničkima za sve gradove. 
 

Poznato otvoreno pitanje vezano za suradnju sa sudbenim tijelima je potreba 
završetka postupka usklađenja zemljišnih knjiga. Nakon završetka postupka 
identifikacije od strane Ureda za katastar, tijekom travnja održani su sastanci s 
predsjednicom Općinskog suda u Puli oko nastavka usklađenja zemljišnih knjiga u 
Buzetu, što je rezultiralo i nekim konkretnim aktivnostima, poput potpisivanja 
Sporazuma i osiguravanju adekvatnih sredstava i opreme za rad zemljišno-knjižnih i 
sudskih djelatnika. 

Želja za razrješenjem nekih dugogodišnjih otvorenih zemljišnopravnih pitanja 
prvenstveno prema zahtjevima naših sugrađana potaknuli su nastavak razgovora s 
nadležnima u Agenciji za poljoprivredno zemljište (APZ). Ponosno ističemo kako je 
Grad Buzet jedna od prvih Jedinica lokalne samouprave na području Republike 
Hrvatske koja je pripremila potrebnu dokumentaciju pa su među prvima i raspisani 
natječaji postupaka prodaje odnosno dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta na našem području. 
 

Značajan prostor u izvještajnom razdoblju zauzele su i dodatne reakcije na 
novi Zakon o regionalnom razvoju te Izmjene i dopune Zakona o brdsko-planinskom 
području. Naše nezadovoljstvo odrednicama ovog zakona i smjernice za izradu 
dopuna, koje bi trebale stupiti na snagu početkom 2016. godine izrazili smo u 
međuvremenu i novoizabranoj Predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar 
Kitarović te potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru regionalnog 
razvoja dr. sc. Branku Grčiću. 
 

Kroz čitavo vrijeme u stalnim smo kontaktima s Ministarstvom kulture, 
Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom regionalnog razvoja, Ministarstvom 
turizma, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskom 
gospodarskom komorom te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
vezano za projekte u pripremi i redovite programe koji se realiziraju na našem 
području. 
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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), grada 
Falköpinga (Švedska), te Grada Zlatara s kojima su dogovarani modeli suradnje na 
europskim projektima, te izmijenjena iskustva u radu. 

Posebno moramo napomenuti da je koncem svibnja Buzet posjetila gospođa 
Daniela Karagjozoska, veleposlanica Republike Makedonije, a u veljači je održan 
sastanak sa Gorazdom Žmavcem, slovenskim ministrom za Slovence u inozemstvu i 
svijetu. 
 

U svibnju 2015. potpisali smo Sporazum o partnerstvu na projektu 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 izradit će se jedna zajednička 
studija s time da će naglasak biti stavljen na posebne prostorne cjeline: obala, 
granično područje, i razvojne centre Buzet, Pula i Koper.  

Ovo je četvrti projekt Grada Buzeta koji se financira iz operativnog programa 
IPA prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007.-2013. Najznačajnije aktivnosti 
Grada Buzeta su izrada GIS baze podataka prometne mreže i stručne podloge za 
izradu prometne studije te izrada Prijedloga posebnih smjernica za prometne i 
turističke sadržaje za Buzet. Glavni cilj je prometna povezanost osnovnih i kapilarnih 
prometnih sustava s važnijim prometnicama i ostalim oblicima prometa u 
pograničnom pojasu hrvatske i slovenske Istre, koji bi trebali pokazati kako 
predložena prekogranična prometna rješenja mogu utjecati na gospodarski razvoj s 
posebnim naglaskom na razvoj turizma u međugraničnom području. 
 

Tijekom ožujka odobren je projekt „In-City“ - uspostava učinkovitog i 
održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta 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. Projekt je uspješno kandidiran na natječaj „Jačanje 
socijalnog dijaloga“ u sklopu Europskog socijalnog fonda. 

 
Tijekom lipnja odobren je i projekt „Life Climate Adaptation for Sustainable 

Energy Communities Action Plans - Life City_SEC Adapt“ kandidiran u sklopu 
programa „Inteligentna Europa“ gdje je vodeći partner Razvojna agencija Regije 
Marche (Italija). 
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Isto tako, kandidirali smo projekt poticanja poduzetništva mladih Grada 
Buzeta na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, kao nastavak 
dosadašnjeg projekta „Think-UP“. Sažetak projekta: Podizanje kvalitete života 
mladih u Gradu Buzetu kroz osnaživanje udruge za mlade te provedbom raznih 
edukacija i radionica u svrhu poticanja poduzetništva među mladima. 
 

U suradnji s Istarskom županijom aktivno surađujemo na projektu 
Alterenergy (cilj projekta je ohrabriti i podržati, kroz participativni pristup, korištenje 
dobrih metoda i praksi i na taj način unaprijediti vještine energetskog planiranja u 
lokalnim sredinama, te kreirati organizacijske strukture koje bi bile sposobne 
osigurati učinkovite sustave upravljanja i djelovanja sudionika povezanih s 
energetskom održivosti) u sklopu kojeg su održane radionice i priprema projekta za 
ugradnju sustava na obnovljive izvore energije u zgradu dječjeg vrtića u Buzetu. 
 

Grad Buzet jedan je od partnera u projektu REN (Rural European Network) čiji 
je cilj povećanje znanja o praksama u Europskoj uniji o unaprjeđenju ruralne 
konkurentnosti i razmjena primjera dobre prakse na međunarodnoj razini. Projekt 
obuhvaća deset transnacionalnih seminara i konferencija u zemljama projektnih 
partnera. Tako smo u travnju u Buzetu organizirali međunarodnu konferenciju na 
kojoj su gostovali predstavnici svih projektnih partnera i na predavanju 
namijenjenom zainteresiranim građanima, poljoprivrednicima, OPG-ima i 
poduzetnicima predstavili projekt, mogućnosti EU fondova za poljoprivrednike i 
primjere dobre prakse o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti. 
 

U sklopu europskog projekta Adriatic Holistic Forest Fire Protection 
(HOLISTIC), u kojem kao jedan od partnera sudjeluje i Istarska županija, surađujemo 
u aktivnostima zamjene sustava grijanja u OŠ Vazmoslava Gržalje i sportske 
dvorane, a kojim će se grijati više od 2000 kvadratnih metara. Ukupna vrijednost 
projekta za Istarsku županiju je 470 tisuća eura. Projekt će se provoditi 30 mjeseci. 

 
Nastavljene su aktivnosti vezano za osnivanje Europske grupacije za 

teritorijalnu suradnju (EGTS) „Sjeverni Jadran“, koji obuhvaća cijelu Istru, talijansku 
Julijsku krajinu i slovenski Kras, s ciljem procesa integracije i prekogranične suradnje 
desetak jedinica lokalne i regionalne samouprave iz Hrvatske, Italije i Slovenije. 
 

U prvoj polovici godine na natječaje Europske unije kandidiran je niz 
projekata. Na program Erasmus+ Sport, kandidirana su dva projekta: 

1. „Handball: Fun and health“ - prijavitelj OECON Group (Grčka) s partnerima 
gradom Goce Delčev (Bugarska), općinom Pegeia (Cipar), te direktoratom za 
sport i mlade općine Gülşehir (Turska). 

2. „Positive Lifestyle in Fitness Experience“ (P.L.I.F.E.) - u kojem je prijavitelj Centro 
Sportivo Italiano iz Rima 

 
U sklopu programa URBACT III prijavljen je projekt „PA 2.0 - Control and 

Accounting Performances in European cities“, kojem je vodeći partner grad Pordenone 
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(Italija). Cilj projekta je jačanje kapaciteta gradske uprave kroz bolju kontrolu i 
modernizaciju poslovnih modela.  

 
Na natječaj programa INTERREG Central Europe prijavljen je projekt 

„RESTAURA“ - renoviranje i revitalizacija povijesnih jezgri kroz javno-privatno 
partnerstvo, gdje je vodeći partner Institut za europske projekte iz Varšave (Poljska). 
 

Za osobe starije dobi smo u suradnji s udrugom umirovljenika pripremili i 
provodimo projekt „Snagom zajedništva“, kojim se provode aktivnosti sprječavanja 
socijalne isključenosti starijih osoba, potiče aktivno i zdravo starenje, poboljšava 
kvaliteta življenja osoba starije životne dobi kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi, 
stvara se „zajednica“ volontera u udruzi umirovljenika koji će tijekom i nakon 
provedbe projekta postati educiraniji, svjesniji i sposobniji za aktivnije sudjelovanje u 
zajednici te potaknuti razvoj socijalnog društva i socijalno uključivanje starijih osoba. 
 

Kroz organizaciju radionica nastavlja se provedba projekta REVITAS II, kojim 
se dalje širi mreža info centara uz promociju starih obrta i dizajn istarskih suvenira te 
daljnji razvoj multimedije kroz primjenu inovativne informatičke tehnologije. 
 

Neki oblici udruživanja gradova i općina sa javnim sektorom i zainteresiranim 
subjektima obuhvaćaju i neke, sad već, redovite aktivnosti. Tako Grad Buzet redovito 
sudjeluje u radu skupštine i drugih tijela asocijacija poput Udruge gradova, LAG-a 
Sjeverna Istra ili Modelne šume „Motovunska šuma“ 
 

 

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. 

S čelnicima Hrvatskih voda održavali smo redovite sastanke vezano za 
realizaciju aktivnosti vodoopskrbe i uređenja vodotoka u ovoj godini te nastavili 
aktivnosti oko rješenja problema neriješenih imovinskopravnih odnosa na 
„potopljenom“ zemljištu na kojem se nalazi akumulacijsko jezero Butoniga, a 
istovremeno smo s Hrvatskim vodama pripremili prijavu projekata iz dijela javne 
odvodnje na fondove Europske unije. 
 

Uz našu potporu, Hrvatske ceste ostvaruju projekte temeljite rekonstrukcije 
prioritetnih cestovnih pravaca koji područje našeg Grada i Istre u cjelini spajaju sa 
Slovenijom i velikim dijelom Europske unije. 

Aktivnosti temeljite rekonstrukcije D201 od Buzeta do graničnog prijelaza 
Požane nastavljaju se prema rasporedu. Radovi su trebali biti gotovi još početkom 
proljeća, no zbog utvrđivanja potencijalnih klizišta i „prijeteće“ stijene 300 metara 
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prije same granice sa Slovenijom rok je produljen, a prema najavama Hrvatskih cesta 
potpuni dovršetak može se očekivati krajem rujna. 

Nakon toga trebale bi uslijediti aktivnosti temeljite rekonstrukcije dionice D44 
od Ročkog Polja prema Lupoglavu. 
 

U želji da se uredi neriješeni problem korištenja DTK mreže, dali smo izraditi 
katastar telekomunikacijske mreže na području Grada Buzeta, a Hrvatskom 
telekomu uputili smo zahtjev za isplatu naknade za korištenje nekretnina za 
postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na javnim površinama u 
vlasništvu Grada Buzeta za proteklo trogodišnje razdoblje te da se istovremeno 
regulira godišnja naknada kao prihod proračuna. 
 

Na području zaštite okoliša i održivog razvoja redovito provodimo proljetne 
akcije „Zelena čistka“, čišćenja ilegalnih odlagališta i skupljanja krupnog otpada. Dio 
aktivnosti grada, civilnog društva i građana vidljiv je kroz održavanje Info dana 
civilnog društva, radionica za poljoprivrednike, dana otvorenih vratiju Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet i drugih aktivnosti. 
 

Nakon što su koncem 2014. godine donesena Odluka o osnivanju 
Poduzetničke zone „Mala Huba 2“, kojom je formalizirano osnivanje poduzetničke 
zone i Odluka o raspolaganju zemljištem u Poduzetničkoj zoni „Mala Huba 2“, 
kojom se određuju uvjeti i način raspolaganja zemljištem u navedenoj zoni po 
modelu osnivanja prava građenja na 30 godina, početkom 2015. godine održava je 
javna prezentacija rješenja potencijalne investicije fermentacijske kompostane u 
poduzetničkoj zoni Mala Huba 2, na kojoj su svim zainteresiranim građanima 
pojašnjeni tijek i radnje vezane za dovođenje investitora, raspisivanje natječaja za 
odabir najboljeg izvođača te izmjenu urbanističkog plana za spomenutu 
poduzetničku zonu te studija utjecaja na okoliš. 
 

Radna skupina za izradu Strategije razvoja Grada Buzeta 2014.-2020., 
osnovana s ciljem revidiranja strateškog okvira razvoja Grada Buzeta iz prethodnih 
godina, izrade novih mjera te izrade akcijskog plana, načina i indikatora praćenja 
ostvarivanja plana i kontrole provedbe plana, tijekom prve polovice 2015. godine 
provodila je redovite aktivnosti prikupljanja i analize potrebnih podataka za nacrt 
strategije. 

 
Vezano za poznate probleme s veterinarskom službom, u razgovorima s 

rukovoditeljima Veterinarske stanice Rijeka kao koncesionara pokušavamo 
zajedničkim naporom pronaći zadovoljavajuća rješenja. 
 

 

Turizam 

 

S obzirom na sporazumni raskid ugovora dotadašnje direktorice Turističke 
zajednice Grada Buzeta, zastupanje je od 1. lipnja do izbora novog direktora, 
sukladno Zakonu, privremeno preuzeo predsjednik Turističke zajednice, tj. 
Gradonačelnik. U ovom kratkom razdoblju najznačajnija aktivnost bilo je 
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predstavljanje Grada Buzeta kao turističke destinacije u izboru „EDEN - Europska 
destinacija izvrsnosti“ na temu lokalne gastronomije, koje je održano u Zagrebu i 
gdje je Buzet ušao u finale nacionalnog izbora, što mu širom otvara vrata promocije 
na velikom europskom tržištu putem prezentacije koja će se krajem godine održati u 
Bruxellessu.  
 

U cilju bolje turističke promocije našega kraja, tijekom lipnja sudjelovali smo u 
potpori realizaciji dvaju medijskih projekata, koji su snimani na području našega 
grada i to snimanju dugometražnog filma u francusko-američkoj produkciji "The Lake 
/ Jezero" te natjecateljsko-zabavnu seriju "Eternal Glory" britanske televizijske postaje 
ITV. 
 

U cilju unaprjeđenja turističke ponude, nastavili smo s uspješnom 
realizacijsom projekta „Buzet Outdoor“ u svrhu valorizacije i razvoja novih turističkih 
itinerera integriranih u cjelovitu turističku ponudu Grada Buzeta. Provedbom druge 
faze projekta, uz potporu Ministarstva turizma Republike Hrvatske, omogućena je 
izgradnja stijene za penjanje (Bouldera) u prostorima Doma kulture u Roču, kojim su 
stvorene mogućnosti za proširenje sezone slobodnog penjanja na našem području, a 
u sklopu projekta uređena je i sve popularnija te turistima privlačnije Staza 7 
slapova. 
 

 

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 „6. Obiteljsku olimpijadu“ - program 
natjecateljsko-zabavnog sadržaja u kojem se natječu roditelji s djecom predškolskog 
uzrasta, a uz operativnu organizaciju brojnih manifestacija, u prvom dijelu godine 
osmislili smo program Buzz@teen te započeli s pripremama za Subotinu 2015. 

U Buzetu je od 8. do 10. svibnja 2015. održano 11. savjetovanje s 
međunarodnim sudjelovanjem Kartografija i geoinformacije kojim Hrvatsko 
kartografsko društvo obilježava Međunarodnu godinu karata, kojem je Grad Buzet 
bio jedan od suorganizatora. 

Grad Buzet redovito obilježava sve važnije događaje i obljetnice, poput Dana 
žena - 8. ožujka, Dana oslobođenja Buzeta - 28. travnja i Dana sv. Florijana, zaštitnika 
vatrogastva - 4. svibnja. Uz to, u prvoj su polovici godine održane i brojne kulturne i 
sportske manifestacije poput „Z armoniku v Roč“, Dan Huma, Europsko enduro 
prvenstvo, „Extreme sport fest“, „Histria Classic“, KIK Fest, Mali mali mikrofon, 
Mali veliki mikrofon i druge. 
 
 

3. ZAKLJUČAK 
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Ovim izvješćem prikazuje se nastavak provedbe utvrđenih smjernica kroz 
proračun i strateške planove, uz koju svakodnevno pratimo opće društveno stanje 
radi prilagodbe vanjskim i unutarnjim objektivnim okolnostima koje utječu na razvoj 
i svakodnevni rad. 

Naš se zajednički rad mora temeljiti na općim smjernicama koje donosi 
Gradsko vijeće kroz opće i druge akte, sve u okviru proračuna Grada Buzeta. Unatoč 
financijskim ograničenjima, vidljivo je da se nastavlja trend pokretanja pojedinačnih 
inicijativa, realizacije planiranih projekata, te uspješnog rješavanja novonastalih 
problema. 
 

Svi naši napori u kratkoročnom razdoblju moraju biti usmjereni na održavanje 
financijske i opće gospodarske stabilnosti javnog sustava, te da načelima uspješnog 
upravljanja stvaramo pretpostavke za održanje gospodarskog rasta i otklanjanje 
točaka ranjivosti našeg lokalnog gospodarstva. Dužni smo redovito pratiti opće 
gospodarsko i socijalno stanje na našem području te omogućiti spremnost na 
poduzimanje svih potrebnih mjera za održanje ravnoteže potreba naših građana sa 
zahtjevima i standardom života na ovom prostoru. 
 

Moramo posebno napomenuti da kvalitetno partnerstvo ostvarujemo kroz 
stalne kontakte i razmjenu mišljenja s našim poduzetnicima, obrtnicima i 
poljoprivrednicima, ali i građanima, predstavnicima vijeća mjesnih odbora, 
predstavnicima udruga i sportskih klubova... Jednako tako, održavamo svakodnevne 
kontakte i sa čelnim ljudima županije, županijskih agencija, ustanova i trgovačkih 
društava u kojima Grad ima udjel. Suradnja sa svim strukturama društva je temelj 
kvalitetne nadogradnje realiziranih i uspješnog pokretanja novih investicija i 
projekata, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života naših sugrađana. 
 

 

 

Gradonačelnik 

             Siniša Žulić 

 

 

 

  Zamjenica gradonačelnika 

   Ana Pernić 


