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ZAPISNIK 
 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od 18.03.2010. 
 
 

koja se održava  18. ožujka 2010.  
u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Buje 

 
 

Početak sjednice u 19,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin (predsjednik), 
Dragan Čirić, Oleg Kraljević, Franco Basiaco Robert Boban Paulović, Klaudia Babić 
Rihter, Valdi Glavičić, Regina Gardoš, Paolo Barbo, Alen Višković, Franjo Pavliček, 
Jasna Opačak, Damir Kovačević, Željka Hrlić, Edi Kozlović i Boris Jović. Prisutni su i 
gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika Grada Buja,  pročelnici Elvis Glavičić, Nada 
Franković i Loreta Makovac. 
Zapisničar: Davor Lakošeljac. 

      Rad Gradskog vijeća prate  predstavnici medija: Kristina Flegar, Luka Jelavić i Davor  
      Maul. Sjednica je javna i na istoj prisustvuju dva predstavnika grañanstva. 

Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća Grada Buja, Fabrizio Vižintin. 
Sjednica se tonski snima, a snimak će biti pohranjen u zgradi gradske uprave. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. sjednicu Gradskog vijeća, pozdravlja prisutne i 
utvrñuje kvorum ( 16 vijećnika ) potreban za održavanje sjednice.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća za  sjednicu predlaže slijedeći: 

 
Dnevni red 

 
1.   Pitanja, prijedlozi i informacije 
2.   Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice i 10. izvanredne sjednice Gradskog  
       vijeća Grada Buja 
3. Polugodišnje izvješće Gradonačelnika Grada Buja 



4. Prijedlog izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH 

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrñivanje teksta Natječaja 

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrñivanje teksta Natječaja 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
8. Izvješće o  ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2009. godinu 
9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
10. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra 
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provoñenja ocjenjivanja službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Buja 
12. Prijedlog Zaključka o utvrñivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Općinskog suda u Bujama 
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Buja  
14. Prijedlog izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća DV Buje 
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada DV Buje 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 
 
1 Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ vijećnicima 
prijavljenim za pitanja, prijedloge i informacije.  
 
1. Robert Boban Paulović predlaže da se sjednice Gradskog vijeća održavaju češće kako bi 
se lakše i kvalitetnije odrañivale zadaće. Smatra da održavanje sjednica svaka 3 mjeseca nije 
dobro. Postavlja pitanje kolika je mogućnost Grada Buja da utječe na cijene odvoza smeća s 
obzirom na nova poskupljenja, da li imamo informaciju na koji način tretirati ljude koji imaju 
vikendice i rijetko su na našem području vezano za problematiku naplate odvoza smeća i 
zašto je većina poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja prazna, a zna se da ima interesa. 
 
Gradonačelnik Grada Buja prihvaća primjedbu vezano za održavanje sjednice Gradskog 
vijeća, ali navodi da je raspored ovisio prije svega o raspisivanju natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta. 
Vezano za odvoz smeća navodi da Grad Buje može utjecati na cijene. Navodi da je on član 
Skupštine poduzeća 6 maj d.o.o. i da nove cijene ureñene novom Odlukom nisu ništa drugo 
nego usklañenje sa novim propisima. Dodatno je na novu cijenu ugrañen iznos od 5 kuna koji 
služi za sanaciju deponije i naknadu stanovništvu koje živi u blizini deponije. 
Vezano za poslovne prostore navodi da je raspisan natječaj za 7-8 poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Buja. 
Robert Boban Paulović postavlja pitanje kako se strancima obračunava odvoz smeća. 
Gradonačelnik odgovara da je u novoj Odluci točno navedeno kako će se strancima 
obračunavati odvoz smeća i navodi da se prilikom donošenja Odluke vodilo računa o toj 



problematici. Posebno ističe da je zaključeno da 6 maj d.o.o. do sada nije naplaćivao odvoz 
smeća od oko 5000 obveznika. 
 
2. Franjo Pavliček navodi da je pozvan od stanara u školi u Oskorušu koji su korisnici te 
zgrade već 50 godina. Navodi da oni predlažu da im Grad Buje dodjeli jednu parcelu kako bi 
oni tu školu oslobodili. Navodi da bi se ta zgrada mogla urediti kako bi bila u korist svih 
grañana Oskoruša. Nakon toga navodi situacije kada je Grad Buje prodao školske zgrade. 
Kao drugo upozorava na svoj osobni problem. Navodi da su djelatnici Vlastitog pogona 
Grada Buja čistili okoliš zgrade u kojoj živi i da su tom prilikom ujedno odnijeli željeznu 
ogradu u njegovu vlasništvu i istu dali susjedu.  
 
Gradonačelnik Grada Buja vezano za prvo pitanje navodi da uvijek treba saslušati 2 zvona i 
da je taj problem mnogo kompleksniji. Elvis Glavičić navodi da će se odgovoriti pisanim 
putem. 
Gradonačelnik Grada Buja vezano za drugo pitanje navodi da se takve situacije ne rješavaju 
na sjednicama Gradskog vijeća, već se osoba može odmah obratiti nadležnom upravnom 
odjelu. 
 
3.Jasna Opačak postavlja pitanje kada će biti raspisan natječaj za pročelnika Upravnog 
odjela za lokalnu upravu i samoupravu, dali se Grad Buje koristi sa uslugama odvjetnika i 
koliko to košta i pitanje vezano za potraživanja Grada Buja koja su naplaćena putem ovršnih 
postupaka. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da posao pročelnika Upravnog odjela za lokalnu upravu i 
samoupravu obavlja Loreta Makovac, a konačno će biti riješen novom sistematizacijom. 
Vezano za vanjskog suradnika za pravna pitanja navodi da će se sa istim raskinuti ugovor. 
Vezano za naplatu potraživanja navodi da je dostavljeno izvješće, a dodatno obrazlaže 
podatke o otpisima po inventuri. Nakon toga daje informaciju o najvećim dugovanjima Dalje 
navodi da se razmišlja angažirati jednu osobu koja će raditi samo na naplati potraživanja 
Grada Buja. 
 
4. Damir Kovačević postavlja pitanje vezano za funkcioniranje Vlastitog pogona koji je 
započeo sa radom 01.08.2009. i na taj su način ušteñena značajna sredstva, ali smatra da je to 
nauštrb čistoće našeg grada. Navodi da to nije kritika na ljude koji rade već apelira da se 
proradi na organizaciji i ekipiranju istog. Posebno upozorava na probleme koji su nastali 
uslijed obilnih padalina snijega. 
Nakon toga pohvaljuje web stranice Grada Buja za koje navodi da su jako dobre na kojima je 
ujedno našao natječaj za zasnivanje radnog odnosa za 2 komunalna radnika, te se nada da će 
se na taj način popraviti situacija. 
Daje informaciju o sastanku održanom u Zagrebu sa najodgovornijim ljudima za reformu 
hitne medicinske pomoći od koji se dobilo uvjeravanja da će se voditi računa o našem 
području koje je specifično zbog udaljenosti od bolnica. 
Gradonačelnik Grada Buja smatra da je osnivanjem Vlastitog pogona situacija u Bujama 
mnogo bolja. Ove nas je godine iznenadio snijeg kakvog dugo nije bilo, no ipak smatra da je 
reakcija Vlastitog pogona bila promptna. Vezano za čistoću ulica navodi da se namjerava 
nabaviti pometačica ulica koja bi bila od velike pomoći. 
Vezano za prijam radnika u Vlastitom pogonu navodi da je natječaj raspisan za 2 djelatnika 
koji su imali ugovore na odreñeno vrijeme. 
 
5. Željka Hrlić postavlja pitanje vezano za osnivačku skupštinu TZ Buje, odnosno po kojem 
ključu se biraju predstavnici u Skupštini TZ-a i dali je prilikom odreñivanja predstavnika 



kontaktirano Udruženje obrtnika jer su isti iskazali interes za sudjelovanje u radu Skupštine 
TZ-a. 
Slijedeće pitanje se odnosi na Dječji vrtić Buje odnosno na projektnu dokumentaciju 
nadogradnje vrtića. Navodi da se od jedne tvrtke, prošle godine u 7. mjesecu, tražila izrada 
analiza procjene usklañenosti postojećih uvjeta u vrtiću, a ta je tvrtka za cijenu od 30.000,00 
kuna dostavila analizu na četiri stranice. Dalje upozorava na situaciju u vrtiću koja nije 
idealna i navodi da treba nešto pod hitno poduzeti. 
Gradonačelnik daje dodatno objašnjenje vezano za osnivačku Skupštinu TZ Buje, a vezano za 
vrtić navodi da se izrañivača kontaktiralo i zahtijevalo da do ponedjeljka dostavi u gradsku 
upravu detaljnu analizu. Navodi da je svjestan problema u vrtiću i da će se na rješavanju istih 
konstantno raditi. 
 
6.Edi Kozlović upoznaje vijećnike sa temama raspravljenim na sjednici Odbora za 
gospodarsku politiku, razvoj i financije, odnosno problematikom velikih dužnika u Gradu 
Buje i problematikom sufinanciranja rada Dječjeg vrtića u Bujama od strane općina sa čijeg 
područja djeca pohañaju vrtić u Bujama. 
Predlaže da se na području Grada Buja postavi kontejner za otpad od zaštitnih sredstava koja 
se koriste u poljoprivredi. 
 
Nada Franković navodi da se kontaktiralo g. Zlatka Černjula koji je u suradnji sa jednom 
tvrtkom iz Zagreba i postavlja te kontejnere za tu namjenu. Dalje navodi da je sada jedan 
kontejner postavljen u Brtonigli a jedan u Agrolaguni. Navodi da nema zapreke da se takav 
kontejner ne postavi i na području Grada Buja. 
 
7.Fabrizio Vižintin upoznaje vijećnike sa upitom grañana koji pitaju kada će se započeti 
izgradnja kanalizacije na M. Basteru. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da su sredstva u Proračunu planirana i čeka se suglasnost 
Hrvatskih voda i očekuje se da bi se sa investicijom moglo započeti već ove godine. 
 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li postoji još kakav dopis od mještana Kućibreg. 
Fabrizio Vižintin navodi da ima dopis ali nije potrebno istog iznositi jer je izvan nadležnosti 
Gradskog vijeća Grada Buja. 
 
Robert Boban Paulović postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Buja da li je upoznat sa 
problemom hitne medicinske pomoći o kojoj je govorio g. Damir Kovačević i da li zna razvoj 
svega toga i dali je dobio kakvu obavijest od Ministarstva. 
Gradonačelnik odgovara negativno. 
Robert Boban Paulović navodi da je sramotno da jedno Ministarstvo zdravstva ne obavještava 
gradonačelnike 3 grada i 3 općina da bi mogli  grañane upoznati sa tom problematikom, a da 
vijećnici sada dobe  informaciju da nešto postoji a da se isto ne objasni. Navodi da se hitno  
treba obratiti Ministarstvu jednim dopisom da se dobije obavijest za grañane, da Ministarsvo 
odgovori kako bi se preko medija moglo obavijestiti grañane. 
Fabrizio Vižintin navodi da g. Damir Kovačević može replicirati. 
Damir Kovačević se ne slaže sa iznesenim i navodi da se više puta javno raspravljalo o 
reformi hitne medicinske pomoći, a ovo o čemu se danas razgovaralo je bilo njegovo 
prenošenje informacije za koje može dati detalje ako je potrebno. Navodi da nije istina da nisu 
bili gradonačelnici. Bio je gradonačelnik Umaga i naš gradonačelnik. Pitanje je kako 
funkcionira linija komunikacije županija-gradovi i o tome bi se moglo diskutirati. Na sastanak 
se išlo dobronamjerno i navodi da se osjećao kao predstavnik ovog područja i ovog grada. 



Robert Boban Paulović navodi da njegovo iznošenje nije bilo usmjereno na ono što je g. 
Damir Kovačević rekao već je mislio na Ministarstvo koje je trebalo izvijestiti 
Gradonačelnika kako bi on mogao izvijestiti grañane. 
Fabrizio Vižintin prekida raspravu i zatvara 1. točku dnevnog reda. 
Jasna Opačak navodi da predsjednik vijeća nema pravo dizati ton na nikoga u vijećnici i 
navodi da joj se to ne sviña. 
Fabrizio Vižintin se ispričava ako netko smatra da je na njega podignuo glas. 
 
 
2.Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice i 10. izvanredne sjednice Gradskog vijeća 
Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na zapisnike. Nema primjedbi. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnike sa 9. redovne sjednice i 10. izvanredne 
sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 

 
3. Polugodišnje izvješće Gradonačelnika Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja.Gradonačelnik Grada Buja obrazlaže izvješće i navodi da je u izvješće nastojao navesti 
samo najvažnije stvari. Posebno ističe neke nedostatke koji su naslijeñeni i koji otežavaju rad 
kao npr. potraživanja, neusklañene evidencije. Pohvaljuje pojedine djelatnike koji se 
maksimalno angažiraju u radu gradske uprave. 
Jasna Opačak postavlja pitanje koje su namjere županije sa starim zgradama škola u Bujama i 
kada bi se mogli vidjeti rezultati kontakata sa gospodarstvenicima u smislu novih projekta u 
području gospodarstva. 
Gradonačelnik Grada Buja vezano za zgradu škole navodi da Županija istarska traži od Grada 
Buja da da namjenu toj zgradi. Navodi da se aktualizirala stara ideja da se otvori jedan 
sveučilišni  centar za istraživanja i da se razgovaralo sa g. Kraljevićem koji kontaktira sa 
Sveučilištem u Rijeci. 
Vezano za školu u ulici 1. maja navodi da je ista u vlasništvu OŠ Mate Balote, a zgrada u ulici 
Garibaldi je prepušteno Zajednici talijana da odredi namjenu. 
Vezano za gospodarstvo navodi da je sastanak sa gospodarstvenicima bio informativnog 
karaktera. Dalje navodi da će se od države zatražiti da Gradu Buje dodijeli odreñene parcele 
kako bi se razvile poduzetničke zone. 
Boris Jović iznosi stajalište da ipak postoji neki napredak i važno da se ljudi koji mogu 
pomoći  uključe u razvoj Grada Buja. Iznosi mišljenje da slijedeći korak mora biti 
reorganizacija kao bi se postigla maksimalna efikasnost. 
Alen Višković postavlja pitanje u kojoj su fazi pregovori sa tvrtkom Istracolor iz Buja, 
odnosno što se učinilo po njihovom pitanju. 
Gradonačelnik navodi da Istracolor traži prostor koje bi mu dodijelio Grad Buje. Trenutno to 
nije moguće jer postupak stvaranja poslovni zona traje od dodjele zemljišta pa do izrade 
plana. 
 
 
 
 



4. Prijedlog izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Odbora za 
izbor i imenovanje, Paolu Barbo. 
Paolo Barbo navodi da je Jelena Bojić podnijela neopozivu ostavku iz privatnih razloga, a 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se kao član imenuje Davor Lakošeljac, a kao tajnik 
Povjerenstva Nada Franković. 
Nada Franković navodi da ona ne prihvaća biti tajnik Povjerenstva zbog neugodnosti koje je 
imala u prošlosti sa natječajima. Napominje da ne odbija pružati stručnu pomoć Povjerenstvu, 
ali ne želi sudjelovati kao tajnik. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi izmjene Odluke o osnivanju i 
imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na način da se umjesto Jelene Bojić kao 
član imenuje Davor Lakošeljac 

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama Grada Buja 
 
 
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrñivanje teksta Natječaja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo. 
Nada Franković uvodno obrazlaže postupak pripreme ovog velikog natječaja za prodaju koji 
obuhvaća k.o. Buje, Brdo, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Lovrečica, Merišće, Momjan i 
Triban. Navodi da je pravila igre postavilo Ministarstvo poljoprivrede i istih se moramo 
držati. Iznosi broj čestica koje su izložene natječaju i površine. 
Predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, Dragan Ćirić, iznosi izvješće o radu Komisije koja 
je utvrdila početnu cijenu za natječaj sukladno Pravilniku o početnoj cijeni poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na 
natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake. Dalje navodi koliko je čestica 
obrañeno i ukupnu površinu. Dalje navodi da se predložilo izostavljanje odreñenih čestica iz 
prodaje koje neposredno graniče sa grañevinskim područjem. 
Nakon toga se očituje o pristiglom amandmanu na prijedlog Odluke i tekst natječaja 
slijedećeg sadržaja 
Amandman na prijedlog odluke UVOD- nepotrebno je citirati sve suglasnosti ministarstva jer 
Vijeće samostalno donosi odluku o prodaji na temelju važećeg programa raspolaganja. 
Točka 1,  
Predlažemo da se prodaja vrši samo po k. č. tj .treba izostaviti table 
 Točka  2, 
……50 ha oranice ,pašnjaka livada ili 20 ha vinograda voćnjaka i maslinika tj 1 ha 
vinograda , voćnjaka  maslinika  jednako je 2,5 ha oranica pašnjaka livada ( u tekstu 
prijedloga odluke predlažemo da eksplicite stoji koju površinu zemlje netko može kupiti tj. do 
50 ha  oranica , pašnjaka , livada ili 20 ha vinograda , voćnjaka , maslinika) 
Točka 4, 



 …..(www.buje.hr.) a obavijest o raspisanom natječaju na svim oglasnim pločama Grada 
Buje – Citta di Buie 
 
AMANDMANI NA TEKST NATJEČAJA 
Točka 2,  
- ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog 
poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima specificiranu po k.o. i po kulturi ( ne stariju 
od 30 dana ) 
 - potvrdu porezne uprave da nema nikakvog dugovanja prema Državi po bilo kojoj osnovi 
Točka 4,  
…. Poljoprivrednom djelatnošću. 
3. Poštivajući  pravo prvenstva  kupnje definirane  čl. 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
pravo prvenstva pod jednakim uvjetima    primjenjuje se  na pripadnike talijanske nacionalne 
zajednice sukladno čl. 4. točka 5, i čl . 7, točka 10, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih  
manjina  ( tumačenje: ako dva natjecatelja imaju potpuno jednake natječajne uvjete zemlja će 
se prodati onome koji je pripadnik talijanske nacionalne zajednice)    
 Točka 6, 

- pravna osoba  registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti( dokazi : izvod iz 
sudskog registra , preslik obrtnice BON 2/ SOL 2  , BON PLUS – rejting  najviše 3)  

- ( postoji mogućnost da se na natječaju javi tvrtka sa kapitalom od 20000, oo kn u 
vlasništvu strane pravne ili fizičke osobe a teoretski se natječe za kupnju zemljišta 
vrijedno do 1 210 000.00kn početnog iznosa  50haX 24200 kn) 

- poljoprivredni obrt ( preslik obrtnice , BON 2/ SOL 2) 
- dosadašnji posjednik ( dokaz:…… stari nevažeći ugovor o zakupu, dokaz (virman ) o 

plaćenim obavezama za 5 godina unazad za zemljište za koje se natječe , obračunato  
po  početnoj cijeni zakupa  (N.N. 40/09)     

Točka 7,    
….livada ,ili 20 ha…. 
Točka 8, 
----livada , ili 20 ha… 
Točka 12 
…razmatranje. 
Gradsko vijeće uzima si za pravo ne izabrat najpovoljnijeg ponuñača.  
Navodi da se za svaki prijedlog iz amandmana zatražilo mišljenje Ministarstva te se sukladno 
tome mogu prihvatiti samo slijedeći amandmani  
 Točka  2, 
……50 ha oranice ,pašnjaka livada ili 20 ha vinograda voćnjaka i maslinika tj 1 ha 
vinograda , voćnjaka  maslinika  jednako je 2,5 ha oranica pašnjaka livada ( u tekstu 
prijedloga odluke predlažemo da eksplicite stoji koju površinu zemlje netko može kupiti tj. do 
50 ha  oranica , pašnjaka , livada ili 20 ha vinograda , voćnjaka , maslinika) 
Točka 4, 
 …..(www.buje.hr.) a obavijest o raspisanom natječaju na svim oglasnim pločama Grada 
Buje – Citta di Buie 
AMANDMANI NA TEKST NATJEČAJA 
Točka 2,  
- ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog 
poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima specificiranu po k.o. i po kulturi ( ne stariju 
od 30 dana ) 
 - potvrdu porezne uprave da nema nikakvog dugovanja prema Državi po bilo kojoj osnovi 
 



Dodatno obrazloženje o razlozima podnošenja amandmana daje vijećnik Franco Basiaco 
Oleg Kraljević upozorava na situacije u kojima jednu tablu  obrañuje više osoba pa bi moglo 
doći do problema. 
Franco Basiaco postavlja pitanje vezano za table 40 i 41 koje su neobrañene, a odmah pored 
njih se prodaju još 2 čestice kao pojedinačne. Zbog čega se te čestice nisu inkorporirale u 
table. Navodi da nije jasna intencija stvaranja tih tabla. 
Nada Franković navodi da je za okrupnjavanje došao zahtjev u gradsku upravu. 
Edi Kozlović postavlja pitanje što ako u jednoj obitelji ima više OPG-a. Nada Franković 
navodi da se svaki može javiti na natječaj. 
Edi Kozlović postavlja pitanje što sa fizičkim osobama koje su vlasnici pravnih osoba koje su 
dužne gradu ili državi. U ovoj situaciji nije moguće takvoj fizičkoj osobi zabraniti 
sudjelovanje na natječaju. 
Dragan Ćirić predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva kojim se izostavljaju iz prodaje 
čestice koje graniče sa grañevinskim područjem. Navodi da je riječ o 12 ha zemljišta. 
Gradonačelnik navodi da je intencija bila da se iste izlože natječaju za zakup. 
Stajalište je vijeća da se takve čestice izuzmu sa natječaja. 
  
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno zauzima stajalište da se iz Odluke o raspisivanju natječaja 
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH izuzmu čestice koje neposredno 
graniče sa grañevinskim područjem i koje su u prijedlogu Odluke označene plavom 
bojom. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja 

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja 
 

ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja 
 
 
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrñivanje teksta Natječaja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo. Nada Franković obrazlaže prijedlog 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Grada Buja i predlaže da se radi unificiranja teksta Odluka za prodaju i zakup i 
tekstova natječaja izmjene prihvaćene za prodaju prihvate i za zakup. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja 

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja 
 
 
 



 
ZAKLJUČAK 

3. Gradsko vijeće jednoglasno objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja 

 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti, Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu i 
navodi da se predlaže obročna otplata kom. doprinosa za sve kategorije na način da se 
30%plati odmah a ostatak obročno do 12 obroka sa 6% kamate. 
 
ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu 
2.Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu 8 
dana od dana objave u Službenim novinama Grada Buja 
 
8. Izvješće o  ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti, Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže Godišnji program gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu. 
 
ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno usvaja Izvješće o  ostvarenju Godišnjeg programa 
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
 
9.Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti, Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
 
ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno usvaja Izvješće o ostvarenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
 
10.Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje uvodnu riječ pročelniku 
Upravnog odjela za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti, Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra i razloge izuzimanja 
čestice iz javnog dobra zbog formiranja prometnice radi pristupa na parcelu u vlasništvu 
Grada Buja. 
 
 



ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi Odluku o izuzimanju iz javnog dobra 
2. Ova Odluka stupa nasnagu 8 dana od dana donošenja 

 
 
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provoñenja ocjenjivanja službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Odbora 
za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja koji riječ prepušta stručnom suradniku Davoru 
Lakošeljcu. Davor Lakošeljac obrazlaže prijedlog Odluke i to uvodne odredbe, kriterije za 
ocjenjivanje, način provedbe ocjenjivanje i završne odredbe. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi Odluku o kriterijima i načinu 
provoñenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Buja 

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama Grada Buja 
 
 
12. Prijedlog Zaključka o utvrñivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Bujama 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Odbora 
za izbor i imenovanja, Paolu Barbu. 
Paolo Barbo obrazlaže prijedlog Zaključka i navodi da se za suce porotnike predlažu Dina 
Krevatin, Zdravka Štrković, Nives Belušić, Franco Bonetti i Eduard Udovičić. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi Zaključak o utvrñivanju prijedloga za 
imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bujama 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 
 
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Buja  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 13. točku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Odbora 
za izbor i imenovanja, Paolu Barbu. 
Paolo Barbo obrazlaže prijedlog Rješenja i navodi da je na Rješenje pristigao jedan 
amandman koji se predlaže Nikola Filipović za načelnika Civilne zaštite. 
Paolo Barbo navodi da se amandman ne prihvaća, ali se prihvaća da se Nikola Filipović, kao 
stručnjak u tom području, predloži kao član Zapovjedništva civilne zaštite Grada Buja.  
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi Rješenje o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Buja sa dopunom kojom Nikola Filipović postaje član 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Buja 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Buja. 
 
 
 



14. Prijedlog izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća DV Buje 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 14. točku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Odbora 
za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja, Francu Basiacu. 
Franco Basiaco obrazlaže prijedlog izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća 
DV Buje i navodi da je prosvjetna inspekcija utvrdila neke nepravilnosti oko rokova 
imenovanja članova od strane osnivača, predstavnika roditelja i predstavnika odgojitelja. 
Sukladno tome bilo je potrebno donijeti izmjene kako bi se rokovi isteka mandata članova 
Upravnog vijeća uskladili. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi izmjene i dopune Rješenja o 
imenovanju Upravnog vijeća DV Buje 

2. Ove izmjene i dopune Rješenja stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u 
Službenim novinama Grada Buja 

 
 
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada DV Buje 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 15. točku dnevnog reda i daje riječ Nadi Franković. 
Nada Franković obrazlaže razlog zbog kojeg se mijenja Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada DV Buje, a to je usklañenje broja odgojitelja se Državnim pedagoškim 
standardom. Isto tako se usklañuje broj izvršitelja za psihologa sa 0,4 na 1. 
Jasna Opačak daje dodatno objašnjenje vezano za zapošljavanje odgojitelja u DV Buje. 
Navodi da iz Brtonigle imamo 7 djece, a iz Grožnjana 18. Navodi da to predstavlja 
521.000,00 kuna godišnje. Kada se zapošljavalo nove odgojitelje bilo je rečeno da će se taj 
novac pribaviti od općina čija djeca pohañaju naš vrtić. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Buje 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu Gradskog vijeća u 22,50 sati. 
Zapisničar: Davor Lakošeljac 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Fabrizio Vižintin 


