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ZAPISNIK 
 

sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  03.11.2011. 
 
 

koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 18,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin (predsjednik), 
Dragan Čirić, Klaudia Babić Rihter, Regina Gardoš, Oleg Kraljević, Damir Kovačević, Franjo 
Pavliček, Valdi Glavičić, Alen Višković, Edi Kozlović, Boris Jović, Paolo Barbo, Željka Hrlić 
i Jasna Opačak. Nedostaju Robert Boban Paulović i Franco Basiaco koji su opravdali 
izostanak.  
Prisutni su  gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica gradonačelnika Grada Buja 
Marianna Jelicich Buić, pročelnice upravnih odjela Loreta Makovac i Vanesa Marić Medica i 
službenica Jelena Bojić. 
Sjednicu prate predstavnici medija. (Kristina Flegar i Luka Jelavić). 
Sjednici prisustvuju predsjednica MO Kaštel Lorella Jakac Blažević. 
Sjednicu prati 2 predstavnika političkih stranaka. 
Zapisničar: Davor Lakošeljac.  
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća, Fabrizio Vižintin. 
Sjednica se tonski snima, a snimak će biti pohranjen u zgradi gradske uprave. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 27. sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrñuje kvorum 
potreban za održavanje sjednice.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća za  sjednicu predlaže slijedeći: 
 

Dnevni red 
1.  Pitanja, prijedlozi i informacije 
2.  Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja   
3. Prijedlog Statutarne odluke o osnivanju mjesnih odbora za naselje Buje 
4. Prijedlog Odluke o odreñivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim   

osobama 
5. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina 



6. Prijedlog Odluke o poništenju dijela Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
od 15.09.2011.  

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
8. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne 

naknade 
11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage PUP stambeno – industrijske 

zone „Stanica“ (stambeni dio) 
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja od 28.07.2010., klasa:945-
01/10-01/01; urbroj 2105/01-02-10-16 

 
Predsjednik gradskog vijeća navodi da se predlaže dopuna dnevnog reda sa prijedlogom 
Odluke o  stavljanju izvan snage PUP-a sanacije i rekonstrukcije povijesne jezgre Grada Buja 
i daje riječ pročelnici UO za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti Vanesi Marić 
Medica. 
Vanesa Marić Medica navodi da je riječ o stavljanju izvan snage PUP-a sanacije i 
rekonstrukcije povijesne jezgre Grada Buja za koje je postupak pokrenut na prošloj sjednici 
gradskog vijeća 15.09.2011. i da su sve zakonom predviñene radnje obavljene u 
meñuvremenu te je odluka spremna za donošenje. 

 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dopunjeni dnevni red.  
 
 
Ad 1.  Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja. 
Gradonačelnik Grada Buja daje informacije o reorganizaciji hitne medicinske pomoći. Navodi 
da je prije 10-ak dana održan jedan prošireni sastanak Odbora za društvene djelatnosti na 
kojem se raspravljalo o problematici hitne medicinske pomoći, a nakon toga i sastanak u IŽ 
na kojem su sudjelovali gradonačelnici, načelnik županijske uprave g. Valerijo Drandić, gña. 
Ksenija Družetić i predstavnik Domova zdravlja g. Ivančić i na kojem je utvrñeno da će hitna 
medicinska pomoć ostati na razini koja je bila do sada. 
Dalje navodi da je problem bio u tome što se mislilo da će na našem području biti svega 5 
timova 1, no ispostavilo se da smo dobili još 5 timova 2. Objašnjava da T1 čine liječnik, 
medicinska sestra i vozač a T2 čine medicinska sestra i vozač. Dalje navodi da je kod T2 
problem što medicinske sestre nisu osposobljene da pružaju hitnu medicinsku pomoć, 
odnosno da T2 bez doktora ne može dobro raditi, i to sve dok se ne budu specijalizirale 
medicinske setre. 
Navodi da je održan sastanak gradonačelnika i načelnika Bujštine na kojem je sudjelovala i 
dr. Jovanka Glavičić i na kojem je dogovoreno da se ide zahtjevom prema IŽ za 
sufinanciranjem dodatna 3 liječnika tako da bi u konačnici imali 8 timova 1. Navodi da će 
ovim promjenama objedinjeni bolnički prijem koji smo imali do sada, i kojeg smo sami 
financirali, ubuduće financirati HZZO. 
Dalje navodi da se sa reformom krenulo sa 01.11. jer IŽ želi dobiti sredstva i novu opremu i 
to prije svega nova vozila. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 



Damir Kovačević navodi da su u prošlosti bila uvjeravanja da će hitna medicinska pomoć biti 
kakva je bila, odnosno s istim brojem liječnika i sestara. Navodi da  hitna medicinska pomoć 
nakon reorganizacije 01.11.2011. nije više dimenzionirana kako je bila prije spomenutog 
datuma. Navodi da sada imamo samo 1 tim 1 noću a ne više 2, 1 liječnika subotom 
poslijepodne, 1 liječnika nedjeljom i 1 liječnika praznikom, a od IŽ je obećano da će standard 
ostati isti kao i prije 01.11.2011. 
Dalje navodi da županijski zavod za hitnu medicinu ima ingerenciju nad hitnom medicinskom 
pomoći u Umagu, da je prostor hitne u Umagu bitno manji i da se neki zahvati neće više raditi 
u Umagu, odnosno da je opseg hitne medicinske zaštite u Umagu puno manji. 
Navodi da bi trebalo vijećnicima pročitati dopis koji je napisala voditeljica hitne medicinske 
pomoći u Umagu. Dalje navodi da je 80-ih na ovom području djelovalo 3 tima, i to 1 u 
svakom gradu Bujštine, dok prema sadašnjem stanju imamo samo jedan tim (1 liječnik, 2 
sestre i 2 vozača) za cijelo to područje. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je bilo rečeno da dok  COM-ovi ne počinju djelovati sve 
ostaje po starom u pogledu hitne medicinske pomoći, a to što je dr. Ferlin možda učinio nešto 
drugačije od ostalih Domova zdravlja u Istri (koji su svi primili na znanje da hitna medicinska 
pomoć ostaje kao i prije) to je isključivo problem našeg Doma zdravlja. 
Damir Kovačević navodi da COM-ovi nemaju veze sa hitnom medicinskom pomoći. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da dok se COM-ovi ne riješe hitna medicinska pomoć 
ostaje kao i po starom kao što je bila do 01.11.2011. 
Damir Kovačević navodi da situacija danas 03.11.2011. nije ista kao i prije 01.11.2011. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da ako koordinacija izmeñu Doma zdravlja u Umagu i IŽ 
nije dobra to ne mogu vijećnici riješiti već to moraju riješiti Dom zdravlja i IŽ. Dalje navodi 
da je dr. Jovanka Glavičić dobila zadaću da pošalje dopis u IŽ sa zahtjevom za 3 doktora i 
iznos sufinanciranja od 750.000,00 kn. Sutra ujutro bi već trebalo imati povratne informacije. 
Alen Višković navodi da se njegovo vijećničko pitanje odnosilo na hitnu medicinsku pomoć i 
navodi da ima informaciju da niti broj vozila nije onaj isti kao što je bio prije 01.11.2011. 
Dalje navodi da nije zadovoljan odgovorom i da ga zanimaju konkretni datumi kada će opseg 
hitne biti ponovno isti kao i prije 01.11. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da ima puno različitih informacija ali ga prvenstveno 
zanima zdravlje naši grañana. Navodi da je uvjeren da će naši grañani imati puno bolji 
standard od onog koji su imali. 
Alen Višković navodi da mi svi radimo u interesu Grada i smatra da je to zajednički cilj, ali 
da ga konkretno zanima da li u ovom trenutku, ove noći, imamo 2 tima hitne medicinske 
pomoći koji dežuraju. Ako nemamo, zanima ga kojeg će to datuma biti. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je rečeno da hitna ostaje kakva je bila do 01.11., da 
imamo 5 timova 1 i 5 timova 2, tražimo da još 3 doktora budu sufinancirana od strane hitne 
medicinske pomoći i da se vezano za probleme koji su nastali odmah reagiralo i da će se to 
riješiti. 
Alen Višković navodi da se prelabavo odnosimo prema toj problematici i da će nas opet sve 
to preći. Traži pisani odgovor na pitanje kada će naše područje imati istu hitnu medicinsku 
pomoć kao i prije 01.11.2011. 
Jasna Opačak navodi da je nezadovoljna odgovorom Gradonačelnika jer hitna medicinska 
pomoć nije ista kao što je bila 01.11. što je potvrdila i voditeljica hitne medicinske pomoći u 
Umagu. Dalje navodi da smo 18.03.2011. imali sastanak Odbora za društvene djelatnosti na 
kojem je načeta ova tema i na kojoj je utvrñeno da nam se ne smije dogoditi ovo što nam se 
sada dogodilo. Od 18.03. je bilo dovoljno vremena da se spremimo da 8 timova, koje nam je 
obećao i g. Valerijo Drandić, profunkcioniraju. Postavlja pitanje što će biti sa opsegom hitne 
medicinske pomoći u ovom meñuvremenu od 01.11. pa do trenutka kada budemo imali 8 
timova. 



Gradonačelnik Grada Buja navodi da sa tri dodatna liječnika rješavamo problem a objedinjeni 
bolnički prijem osigurat će bolji standard grañanima. Napominje kao važno da ubuduće neće 
biti potrebe da mi sufinanciramo taj dodatni standard. Dalje navodi da je riječ o reformi i da 
se naša županija maksimalno potrudila da dobijemo veći standard. Navodi da će hitna 
medicinska pomoć biti puno bolja, a i trošak će biti manji. 
Jasna Opačak navodi da je u prošlosti 5 timova financirao HZZO, a nadstandard od 3 liječnika 
smo si sami financirali. Dalje navodi da će IŽ od HZZO dobivati 27 milijuna kuna, znači 9 
milijuna više upravo radi sufinanciranja reforme hitne medicinske pomoći. Postavlja pitanje 
gdje je taj novac prerasporeñen. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se taj iznos odnosi na financiranje hitne medicinske 
pomoći na području cijele Istre. Navodi da će nadstandard na našem području financirati  IŽ. 
Oleg Kraljević navodi da ne bi volio da današnja sjednica bude popraćena negativnim 
konotacijama jer se upravo danas dogodio sastanak na kojem su se neke problematike, o 
kojima se sada raspravljalo, raščistile. Navodi da se na reforme ne može utjecati dok se iste ne 
pokrenu. Navodi da ima informacije da će se na našem području zadržati isti standard kao i 
prije, a možda čak i bolji. 
Alen Višković navodi da u ovom slučaju nisu bitne negativne konotacije, da ovdje svi radimo 
za isti cilj, da je na vrijeme pokrenuta ova problematika, i da mu je sumnjivo da je netko te 
doktore koji su do jučer radili maknuo. Ponovno navodi da je nezadovoljan odgovorom. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je voditeljica hitne medicinske pomoći objasnila neke 
detalje oko promjena koje su nastale ali se na te promjene promptno reagiralo. Navodi da tu 
problematiku treba prepustiti stručnim osobama koji su upoznati sa tom problematikom i 
izražava uvjerenje da će naši grañani imati bolji standard hitne medicinske pomoći. 
Jasna Opačak navodi da nije bila namjera ništa negativnog reći već se samo htjelo reći da je 
od mjeseca ožujka bilo dovoljno vremena za pripreme kako bi se izbjeglo ovo što nam se 
dogodilo 01.11.2011. 
Oleg Kraljević navodi da, nakon danas održanog sastanka, informacija koja će izaći sa ove 
sjednice vijeća mora biti pozitivna. 
Damir Kovačević navodi da smo mi 2. županija koja je uvela reformu hitne medicinske 
pomoći i da je bilo dovoljno vremena da se na to spremimo.  Dalje navodi da mi od 
01.11.2011. nemamo isti standard kao što smo imali prije tog datuma. Navodi da bi takvo 
stanje moglo imati za posljedicu kakav smrtni dogañaj. 
Alen Višković apelira na medije da izañu sa negativnom konotacijom današnje rasprave, a da 
nakon što bude vraćeno stanje kakvo je bilo prije 01.11. mediji izañu sa člankom koji će imati 
pozitivnu konotaciju. 
Predsjednik gradskog vijeća zatvara raspravu po pitanju hitne medicinske pomoći. 
 
Gradonačelnik Grada Buja daje slijedeće informacije: 
 
-da je Skupština IŽ donijela Odluku kojom se prenosi pravo vlasništva na zgradi bivše TOŠ 
na Trgu S. Servula na Grad Buje 
-da je u ponedjeljak 31.10. u Ministarstvu regionalnog razvoja potpisao Ugovor o 
sufinanciranju izgradnje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna 
-da će se 04.11.2011. održati sastanak sa timom Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu na kojem 
će u gradskoj upravi biti prezentirana studija „Turistički i gospodarski sadržaji našega Grada“. 
-dalje navodi da će ista studija biti prezentirana i gradskom vijeću 
 
Daje informaciju da će se u nedjelju održati 67. obljetnica bitke kod Kućibrega na kojoj će 
sudjelovati i bivši predsjednik RH Stjepan Mesić i Župan IŽ, te apelira na vijećnike da se 
odazovu u što većem broju. 



Stručna služba iznosi informaciju o  projektu HZZ-a prema kojem su u gradsku upravu Grada 
Buja primljene 2 vježbenice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
Predsjednik gradskog vijeća Grada Buja daje informacije da će, s obzirom na raspisane 
parlamentarne izbore i izbore za mjesne odbore, naša Komisija za popise birača imati posla sa 
ovjerom popisa birača. 
 
 
Ad 2 Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i postavlja pitanje ima li primjedbi 
na zapisnik. Predsjednik vijeća navodi da je potrebno definirati u Zapisniku opravdanost 
izostanka vijećnika R.B.Paulovića. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća 
 
 
Ad 3 Prijedlog Statutarne odluke o osnivanju mjesnih odbora za naselje Buje 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i obrazlaže prijedlog. Navodi da je 
na sjednici Odbora za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja razmatran i utvrñen prijedlog 
da se u Bujama osnuje jedan mjesni odbor za cijelo naselje Buje sa 7 članova vijeća. Dalje 
navodi da se istom Odlukom predviña i povećanje broja članova u vijeću mjesnog odbora 
Kaštel. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. 
Franjo Pavliček postavlja pitanje zašto se u Bujama predviña samo jedan mjesni odbor dok se 
u prošlosti se govorilo o većem broju. 
Predsjednik gradskog vijeća navodi da je razlog u načelu ekonomičnosti. Navodi primjer 
Rijeke sa 34 mjesnih odbora gdje mjesni odbori u vijeću imaju 7 članova i puno veći broj 
stanovnika. Dalje navodi da je i gradsko vijeće u Bujama i da su sami vijećnici pretežito iz 
Buja pa stvarno nema potrebe za veći broj mjesnih odbora u naselju Buje. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Statutarnu odluku o osnivanju mjesnog odbora za 
naselje Buje. 

2. Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim 
novinama Grada Buja 

 
Gradonačelnik Grada Buja daje informaciju da će nakon donošenja Statutarne odluke raspisati 
izbore za vijeća mjesnih odbora i to 30 dana prije održavanja istih. Navodi da će se u narednih 
12 dana moći  predložiti liste i apelira na stranke da se pokušaju dogovoriti unutar mjesnih 
odbora kako bi se eventualno predložila jedna lista sa osobama koje su voljne raditi. Navodi 
primjer Momjana gdje je održan zbor grañana i na kojem je izabrano privremeno tijelo koje je 
voljno raditi. Dalje navodi da se u proteklih 8 mjeseci iskristaliziralo kako to tijelo kvalitetno 
radi. 
Jasna Opačak navodi da se na Odboru za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja govorilo 
da možda vijećnici ne bi trebali biti na listama za mjesne odbore jer već sam rad i posao 
gradskog vijećnika može biti poveznica sa mjesnim odborom. 
Predsjednik vijeća potvrñuje konstataciju i navodi da bi se samim kandidiranjem vijećnika 
suzila kreativna mogućnost onih osoba koje bi bile stvarno voljne raditi u mjesnim odborima. 



Gradonačelnik apelira da se prilikom sastavljanja listi vodi računa i o zastupljenosti svih 
naselja i navodi primjer mjesnog odbora Kaštel gdje u prošlom sazivu nije bilo nikoga iz 
Plovanije. 
 
 
Ad 4 Prijedlog Odluke o odreñivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim   
osobama 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i navodi da se ova Odluka predlaže 
radi usklañenja iste sa zakonima i novim gradskim aktima. Dalje navodi da se predlažu 
slijedeće naknade:  

1. Član vijeća mjesnog odbora –  50 kn za svako prisustvovanje sjednici vijeća MO  
2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora – 100 kn za svako prisustvovanje sjednici vijeća 

MO  
3. Član i Predsjednik radnog tijela – 150 kn za svako prisustvovanje sjednici radnog 

tijela  
4. Član Gradskog vijeća –  350 kn za svako prisustvovanje sjednici gradskog vijeća  
5. Potpredsjednik Gradskog vijeća – 450 za svako prisustvovanje sjednici gradskog 

vijeća  
6. Predsjednik Gradskog vijeća – 500 kn za svako prisustvovanje sjednici gradskog 

vijeća  
7. Službenici gradske uprave i ostale pozvane osobe na sjednicu vijeća mjesnog odbora, 

radnog tijela, Gradskog vijeća – 150 kn za svako prisustvovanje 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. 
Edi Kozlović navodi da se, u doba smanjenih proračunskih prihoda i krize, ne slaže sa 
prijedlogom da se službenicima gradske uprave isplaćuje naknada od 150,00 kuna neto. 
 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće većinom glasova ( 13 ZA; 1 PROTIV) donosi Odluku o odreñivanju 
naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buja 

 
 
Ad 5 Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić obrazlaže prijedlog i navodi da se predlaže 10 najpovoljnijih ponuditelja sa 
natječaja raspisanog u mjesecu rujnu. Dalje navodi da će se po prijedlogu naplatiti iznos od 
cca. 813.000,00 kuna. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i 
sklapanju ugovora o prodaji nekretnina 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenim 
novinama Grada Buja 



Ad 6 Prijedlog Odluke o poništenju dijela Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Buja od 15.09.2011.  
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić navodi da je po natječaju iz mjeseca rujna pristiglo ukupno 14 ponuda i 2 
prigovora. Prvi prigovor je pristigao od stanara ulice 1. svibnja. Dalje navodi da se u 
konkretnom slučaju radilo o zahtjevima stanara za otkupom tavanskih prostorija sukladno 
etažnom elaboratu izrañenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka no meñutim došlo se do 
naknadnih saznanja da su i ti tavanski prostori bili otkupljeni od strane prijašnjih vlasnika-
nositelja stanarskog prava. Povjerenstvo smatra prigovor opravdanim. 
Drugi prigovor je pristigao od g. Sergia Bruna Bubole zastupanog po punomoćniku  u kojem 
se traži poništenje natječaja za nekretninu pod rednim brojem 14. jer se za istu vodi sudski 
spor. Navodi da Povjerenstvo smatra prigovor osnovanim. Ukratko obrazlaže činjenično 
stanje vezano za spor i navodi: 
-da je podnositelj prigovora 2005. podnio tužbu protiv Grada Buja radi stjecanja predmetne 
nekretnine dosjelošću 
-da je presudom OS Buje predmetna nekretnina podnositelju prigovora dodijeljena 
-da je protiv presude podnesena žalba te je postupak vraćen na ponovno suñenje 
-da nije postojala zabilježba spora na predmetnoj nekretnini 
-da je podnositelj prigovora predložio mirovanje postupka i Grad Buje nije pravodobno 
obaviješten o naknadnom podnošenju podneska od strane podnositelja prigovora kojim je 
postupak nastavljen. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu.  
Franjo Pavliček postavlja pitanje vezano za otkup tavanskih prostorija odnosno kako je to 
zakonski regulirano. 
Jelena Bojić navodi da sve prostorije koje nisu bile obuhvaćene ugovorom o otkupu stana po 
stanarskom pravu treba naknadno otkupiti. 
Alen Višković postavlja pitanje da li smo mi kao Grad dužni prihvatit ovu situaciju za 
nekretninu pod rednim brojem 14 s obzirom da nismo na vrijeme obaviješteni. 
Jelena Bojić navodi da nismo obavezni ali činjenica je da je spor zabilježen u zemljišnoj 
knjizi. 
Dragan Čirić postavlja pitanje da li je za k.č.br. 2291/2 k.o. Buje netko podnio zahtjev. Jelena 
Bojić odgovara potvrdno. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o poništenju dijela Natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Buja od 15.09.2011. 

 
 
Ad 7 Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić navodi da je natječaj raspisan temeljem zahtjeva za 16 nekretnina i planira se 
prihod od 1.250.000,00 kuna. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Buja 



Ad 8 Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da se Odluka o visini spomeničke rente 
donosi temeljem čl. 114. st. 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Navodi da je 
spomenička renta zakonska obveza JLS i ona je namjenski prihod. Dalje navodi da je Grad 
Buje imao staru Odluku o visini spomeničke rente iz 2001. koja se nikad nije primjenjivala i 
temeljem iste nije nikada izdano niti jedno rješenje. Ta je Odluka predviñala visinu 
spomeničke rente od 3,00, 5,00 i 6,00 kuna po m2. Prema sadašnjim propisima raspon je 
odreñen u iznosu od 1,00 do 7,00 kuna a našim prijedlogom se predlaže najniži iznos od 1,00 
kune po m2 osim za financijsku djelatnost i djelatnost osiguranja u iznosu od 3,00 kune. 
Dalje navodi da je nepopularno uvoditi takvu mjeru ali to je jednostavno zakonska obveza a i 
Ministarstvo kulture kod obrade zahtjeva za sufinanciranje projekata i odobrenje sredstava za 
projekte unutar povijesnih jezgri osobito provjerava provedbu Odluke o spomeničkoj renti, 
odnosno naplatu iste. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. 
Franjo Pavliček postavlja pitanje tko su obveznici plaćanja spomeničke rente. 
Vanesa Marić Medica odgovara da su obveznici samo pravne osobe koje obavljaju 
gospodarske djelatnosti. Dalje navodi da je napravljena kalkulacija da će taj prihod iznositi 
7.325,00 kuna mjesečno. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi  Odluku o visini spomeničke rente 
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Buja 
 
 

Ad 9 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da se ovim izmjenama i dopunama vrši 
usklañenje s važećim propisima, odnosno omogućuje se na području Grada Buja postavljanje 
panoa površine veće od 12 m2 uz obvezno ishoñenje potrebnih dozvola (lokacijska dozvola i 
potvrda glavnog projekta s uplatom komunalnog i vodnog doprinosa), te se obvezuje upravni 
odjel na sudjelovanje u redovnom postupku izdavanja (uz ostale sudionike, npr. HEP, ŽUC, 
hrvatske ceste i dr). 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buja 

 
 
 
 
 
 
 



Ad 10 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za obračun 
komunalne naknade 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da je područje Grada Buja podijeljeno na 
zone i da  se komunalna naknada obračunava umnoškom boda, koeficijenta zone i kvadrature 
objekta. Dalje navodi da vrijednost boda nije izmijenjena od 2002. godine, da je odredbom 
članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave odlukom odreñuje vrijednost boda (B) do kraja studenog za sljedeću 
kalendarsku godinu, i da je osnovni razlog potrebe povećanja vrijednosti boda za obračun 
komunalne naknade financiranje vatrogasnih djelatnosti. Javna vatrogasna postrojba Umag 
financira se iz državnog proračuna temeljem sredstava za decentraliziranu funkciju 
vatrogastva utvrñenih Uredbom i Odlukom Vlade RH te iz gradskog proračuna temeljem 
Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Grada Buja. Obzirom da je 
Vlada RH smanjila sredstva za minimalni standard, a dodijeljena sredstva nisu dostatna za 
redovnu djelatnost, teret financiranja javnih vatrogasnih postrojbi prebacuje se na gradove i 
općine. Sukladno navedenom, sredstva koja su se do sada izdvajala iz prihoda od komunalne 
naknade nisu dostatna. Osim financiranja JVP, od prihoda od komunalne naknade financiraju 
se i potrebe  DVD-a. Dalje navodi da su se promijenili standardi komunalnog ureñenja 
(proširila se mreža javne rasvjete i javnih prometnica koje treba održavati) te je i to jedan od 
razloga povećanja boda. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da za  JVP treba izdvojiti oko 1.000,000,00 kuna i da je 
problem oko plaća koji će se probati riješiti reorganizacijom i smanjenjem broja zaposlenih no 
taj će postupak  potrajati. 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li kod financiranja JVP postoji zakonom odreñen iznos ili 
postotak kao što je to primjerice za Crveni križ. 
Gradonačelnik odgovara da nije zakonom odreñen postotak. 
Vanesa Marić Medica navodi da se kod izrade Proračuna Grada Buja utvrdilo da samo za 
održavanje postojeće komunalne infrastrukture treba izdvojiti 3.800.000,00 kn a od 
komunalne naknade se prikupi 2.100.000,00 kn. Dalje navodi da bi u optimalnim uvjetima ti 
iznosi trebali biti barem približno isti, a za novu izgradnju trebali bi biti svakako veći. 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li bi se kroz dugovanja moglo djelomično riješiti problem. 
Vanesa Marić Medica navodi da se po tom pitanju radi no veliki broj velikih dužnika je u 
stečaju ili likvidaciji. 
Alen Višković postavlja pitanje za način izračuna komunalne naknade. 
Vanesa Marić Medica navodi da se konačni iznos komunalne naknade dobiva umnoškom 
boda sa koeficijentom zone i kvadraturom. 
Edi Kozlović navodi da je protiv novih nameta grañanima u ovo doba krize kada imamo sve 
veći broj nezaposlenih. Dalje navodi da bi ta sredstva trebalo osigurati na drugi način kao npr. 
racionalizacijom troškova gradske uprave. 
Klaudija Babić Rihter postavlja pitanje vezano za groblje u Kaštelu odnosno razmišlja li se o 
proširenju groblja. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se o tom pitanju razgovaralo na mjesnom odboru i 
mjesni odbor mora donijeti odluku da li će se ići u proširenje starog ili ide na novu lokaciju. 
Dalje navodi da proširenje postojećeg groblja predstavlja veliki trošak a isto bi moglo 
zadovoljiti potrebe za samo slijedećih 10 godina.  
Franjo Pavliček postavlja pitanje koliko ima utjecaja osnivanje komunalnog poduzeća na 
troškove održavanja. 
Vanesa Marić Medica navodi da su troškovi manji. 



Boris Jović navodi da je svjestan da je ova Odluka nepopularna ali da će je svejedno podržati. 
Apelira na gradske službe da aktivno rade na naplati potraživanja. 
Dalje postavlja pitanje vezano za naplatu grobne naknade, odnosno da li bi se grobna naknada 
za okolna naselja mogla plaćati gradskom poduzeću s obzirom da ta groblja ne održava 6 maj. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se od tih sredstava izdvajaju sredstva za investicije na 
grobljima. Dalje navodi da je Grad Buje suosnivač 6 maja. 
Alen Višković postavlja pitanje koliko će se sredstva izdvojiti tim povećanjem. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da bi to trebalo biti oko 300.000,00 kuna. 
Oleg Kraljević navodi da je nepopularno povećavati komunalnu naknadu ali gradonačelnik i 
pročelnica su jasno obrazložili zašto se to radi. Dalje navodi da bi trebalo napraviti jednu 
analizu u gradskoj upravi tko koliko doprinosi Gradu Buje s obzirom na težinu i obujam 
posla.  
Gradonačelnik navodi da vodi računa o tome ali treba uzeti u obzir da je današnja gradska 
uprava puno kvalitetnija u odnosu na gradsku upravu od prije 2 godine. Dalje navodi da 
većina službenika radi kvalitetno svoj posao i da uvijek ima pojedinaca koji lošije rade. 
Navodi da gradska uprava radi na jedan zadovoljavajući način i da se i dalje inzistira na 
učinkovitijem radu. Vezano za smanjenje plaća navodi da se i o tome može razmisliti ali u 
tom slučaju treba općenito smanjiti sve troškove. 
Alen Višković navodi da ne treba razmišljati o smanjenju plaća već treba više proraditi na 
naplati potraživanja. 
Jasna Opačak navodi da bi se sredstva mogla i namaknuti iz komunalnog doprinosa kada bi 
bilo više planova i zahtjeva za gradnju. 
Damir Kovačević postavlja pitanje kakva je situacija u drugim gradovima i općinama. 
Vanesa Marić Medica navodi da svi gradovi i općine imaju problema sa naplatom 
potraživanja. Vezano za komunalnu naknadu navodi da Umag i Novigrad imaju nižu 
vrijednost boda ali imaju veći postotak područja u 1. zoni. Mi imamo veliko područje ali je u 
1. zoni samo malo područje. 
Edi Kozlović navodi da je cijeli sustav krivo postavljen i da kod nas vlada antipoduzetnička 
klima. Mi grañanima i poduzetnicima samo odreñujemo nove namete. Navodi da su nužne 
hitne i brze reorganizacije. 
Jasna Opačak navodi da uz JVP postoje u gradovima i dobrovoljna vatrogasna društva koja 
treba financirati. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je svjestan da je riječ o nepopularnim mjerama ali nismo 
mi jedini koji idu sa povećanjem. 
Alen Višković navodi da je svjestan da se od novih nameta ne može pobjeći ali predlaže da se 
prilikom dostave novih rješenja o visini spomeničke rente pokuša obveznicima objasniti što 
taj namet predstavlja i koje koristi može donijeti. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je bio u Ministarstvu kulture gdje mu je rečeno da se ne 
može tražiti sufinanciranje projekata ako se ne naplaćuje spomenička renta. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće većinom glasova (10 za, 3 suzdržava, 1 protiv) donosi Odluku o 
vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buja a primjenjivati će se od 01. siječnja 2012. 

 
 
 
 



Ad 11 Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage PUP stambeno – 
industrijske zone „Stanica“ (stambeni dio) 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da je postupak stavljanja izvan snage PUP-
a pokrenut zbog neusklañenosti odredbi za provoñenje Plana s važećom zakonskom  
regulativom i Prostornim planom ureñenja Grada Buja, neusklañenosti granice grañevinskog 
područja s PPUG Buja, neusklañenost s imovinsko-pravnim stanjem, neusklañenost 
planiranog prometa s izvedenim stanjem, nemogućnost rekonstrukcije postojećih zgrada u 
skladu s današnjim standardima i nemogućnost izgradnje novih grañevina u skladu s 
današnjim standardima i potrebama. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. 
Paolo Barbo postavlja pitanje vezano za granice područja koje je obuhvaćao taj plan. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže granice obuhvata PUP-a stambeno-industrijske zone 
„Stanica“ (stambeni dio) 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan 
snage PUP stambeno-industrijske zone „Stanica“(stambeni dio) 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buja 

 
 
Ad 12 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja od 
28.07.2010., klasa:945-01/10-01/01; urbroj 2105/01-02-10-16 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Draganu Čiriću. 
Dragan Čirić obrazlaže prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke i navodi da je 
temeljem dopisa ŽDO Pula Ministarstvo poljoprivrede stavilo izvan snage suglasnost na 
Odluku  o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Grada Buja od 28.07.2010. jer je smatralo da je izvršen krivi izbor. Navodi da je 
riječ o 2 situacije gdje je pogrešno primijenjen kriteriji najpovoljnijeg ponuditelja kao 
nositelja OPG-a mlañeg od 40 godina koji se ne primjenjuje na fizičke osobe i kriteriji 
nositelja OPG-a koji je ustvari bio samo član OPG-a a ne i nositelj. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu.  
Oleg Kraljević podnosi amandman potpisan od 6 vijećnika kojim se predlaže izuzimanje iz 
prijedloga Odluke čl. 2. st. 2. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog da se amandman podnese neposredno 
na sjednici Gradskog vijeća 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća amandman koji postaje sastavni dio Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja od 28.07.2010., 
klasa:945-01/10-01/01; urbroj 2105/01-02-10-16 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 



ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Buja od 28.07.2010., klasa:945-01/10-01/01; urbroj 2105/01-02-10-16 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja i biti će objavljena u Službenim novinama Grada Buja 

 
 
Ad 13 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage PUP-a sanacije i rekonstrukcije 
povijesne jezgre Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 13. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica navodi da je riječ o stavljanju izvan snage PUP-a sanacije i 
rekonstrukcije povijesne jezgre Grada Buja za koje je postupak pokrenut na prošloj sjednici 
gradskog vijeća 15.09.2011. i da su sve zakonom predviñene radnje obavljene i da je riječ o 
nastavku već započetog postupka. 
Predsjednik gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o stavljanju izvan snage Provedbenog 
urbanističkog plana sanacije i rekonstrukcije povijesne jezgre Grada Buja 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buja 

 
 
Završetak sjednice u 20,30  sati. 
Zapisničar: Davor Lakošeljac 
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