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ZAPISNIK 
 

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  20.12.2011. 
 

koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 19,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin (predsjednik), 
Dragan Čirić, Regina Gardoš, Oleg Kraljević, Damir Kovačević, Franjo Pavliček, Valdi 
Glavičić, Klaudia Babić Rihter, Boris Jović, Alen Višković, Željka Hrlić i Jasna Opačak. 
Opravdali su izostanak Edi Kozlović, Franco Basiaco, Paolo Barbo i R. B. Paulović. 
Prisutni su  gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica gradonačelnika Grada Buja 
Marianna Jelicich Buić, pročelnica upravnog odjela za opće poslove Loreta Makovac i 
pročelnica upravnog odjela za prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti Vanesa Marić 
Medica. 
Sjednicu prate predstavnici medija. ( D. Maul, K. Kovačić, K. Flegar, L. Jelavić).                                                 
Sjednicu prati 1 predstavnik političke stranke. Sjednicu prate predstavnici MO Buje. 
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 29. 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 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Prijedlog Programa rada gradskog vijeća Grada Buja za 2012. godinu 
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage PUP-a stambeno industrijske zone „Stanica“ – 

stambeni dio 
6. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine za opskrbu pitkom vodom 
7. Prijedlog Odluke o priključenju grañevina na sustav odvodnje otpadnih voda Grada Buja 



8. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području 
Grada Buja 

9. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. 
godinu sa odgovarajućim Programima kako slijedi: 

� Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi 
za Grad Buje u 2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti kulture i zaštite spomenika kulture u  
Gradu Buje u 2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti školstva, obrazovanja i mladih za Grad 
Buje u 2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2012. godini sa 
projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za Grad Buje u 
2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014.  

� Prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 
2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa projekata meñunarodne suradnje Grada Buja u 2012. godini sa 
projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u 2012. 
godini sa projekcijama za 2013. i 2014.  

� Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa 
projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 
2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

� Prijedlog Programa ostalih kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske 
dokumentacije za Grad Buje u 2012. godini sa projekcijama za 2013. i 2014. 

10. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću Grada  
Buja za 2012. 

11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2012. 
 

 
 
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 vijećnicima prijavljenim 
za pitanja, prijedloge i informacije. Nema prijavljenih vijećnika. 
 
 
Ad 2 Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i postavlja pitanje ima li primjedbi 
na zapisnik. Nema primjedbi. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća 
 
 
 



Ad 3 Prijedlog Programa rada gradskog vijeća Grada Buja za 2012. godinu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i navodi da se predlaže Program 
rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2012. godinu. Otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 
2012. godinu i biti će objavljen u Službenim novinama Grada Buja 

 
 
Ad 4 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog Odluke i navodi da do promjena zona dolazi iz 
razloga što je od dana donošenja Odluke o komunalnoj naknadi 2001. godine pa do danas na 
području Grada Buja uloženo dosta sredstva u izgradnju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture i u tom smislu dostignut viši nivo komunalnog opremanja u pojedinim mjestima 
a da se pritom nisu mijenjale zone. 
Fabrizio Vižintin navodi da se predlaže da Marušići, Kremenje i Krasica budu uvršteni u I. 
zonu. 
Franjo Pavliček postavlja pitanje da li dolazi do povećanja komunalne naknade za grañane. 
Vanesa Marić Medica navodi da dolazi do promjena zona za pojedina područja i sukladno 
tome do promjene kod obračuna iznosa komunalne naknade. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj 
naknadi. 

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

 
 
Ad 5 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage PUP-a stambeno industrijske zone 
„Stanica“ – stambeni dio 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Pročelnica Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i tijek samog postupka navodeći da je 
Odluka o početku postupka stavljanja izvan snage donesena na sjednici Gradskog vijeća od 
03.11.2011. i da je održana javna rasprava na kojoj je sudjelovao samo jedan sudionik i to 
TEAM Čakovec. 
Nema pitanja i prijedloga. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o stavljanju izvan snage Provedbenog 
urbanističkog plana stambeno industrijske zone „Stanica“ Buje-stambeni dio 

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

 
 

 



Ad 6 Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine za opskrbu 
pitkom vodom 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da su Zakon o vodama, Zakon o 
financiranju vodnog gospodarstva te brojni podzakonski akti doneseni za provedbu tih zakona 
uveli  značajne novosti te propisali nove obveze za jedinice lokalne samouprave i za 
trgovačka društva koja  obavljaju djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
Navodi da je meñu najznačajnijim novinama sigurno način obračuna te nova granica najvišeg 
mogućeg iznosa naknade za priključenje grañevina, odnosno drugih nekretnina, na sustav 
javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Naknada za priključenje je bila predviñena 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a odredbom članka 35. stavka 3. navedenog Zakona 
bilo je propisano da visina naknade za priključenje po pojedinom priključku za potrebe 
stanovanja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu godinu. 
Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku za potrebe poslovnih prostora nije 
bila ograničena Zakonom  o komunalnom gospodarstvu pa su je odreñivale JLS prema 
vlastitoj procjeni. 
Dalje navodi da su JLS dužne do 31. prosinca 2011. god. uskladiti odluke o priključenju na 
komunalne vodne grañevine s odredbama Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje 
grañevina i nekretnina na komunalne vodne grañevine. Navodi primjere razlika cijene 
priključka za stan od 50m2, zgrade sa 4 stana i poslovne zgrade. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o priključenju na komunalne vodne 
grañevine za opskrbu pitkom vodom 

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

 
 
 
Ad 7 Prijedlog Odluke o priključenju grañevina na sustav odvodnje otpadnih voda 
Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog isto kao pod ad 6. 
Alen Višković postavlja pitanje da li je napravljen izračun koliko će manje sredstava biti u 
Proračunu Grada Buja i navodi da se ne slaže da sredstva za priključke idu na konto 
trgovačkog društva 6. maj. 
Vanesa Marić Medica navodi da je zakonom propisano da sredstva moraju biti deponirana na 
računu isporučitelja. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o priključenju grañevina na sustav 
odvodnje otpadnih voda Grada Buja 

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

 
 
 
 



Ad 8 Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 
na području Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog isto kao pod ad 6. i dodatno navodi da će se novim 
načinom obračuna naknade za priključenje znatno smanjiti prihodi JLS i samim time usporiti 
razvoj odnosno izgradnja kanalizacijskog sustava na mjestima gdje isti još ne postoji. Za 
nadoknaditi navedeno smanjenje prihoda od naknade za priključenje u proračunima JLS, a za 
nastavak ravnomjernog razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja preporuka je uvoñenje 
naknade za razvoj od strane JLS, koja se naplaćuje putem računa ispostavljenog od 
isporučitelja vodne usluge a obveznik plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne 
vodoopskrbe. Ista je prihod isporučitelja, a namijenjena je isključivo razvoju i izgradnji 
komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području JLS gdje su 
ta sredstva i prikupljena. Navodi da je prijedlog dostavljen i Savjetu potrošača za Grad Buje-
Buie. 
Franjo Pavliček postavlja pitanje koliko će biti opterećenje za grañane. 
Vanesa Marić Medica navodi da će opterećenje biti 1 kn po m3 utrošene vode. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj 
sustava javne odvodnje na području Grada Buja 

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

 
 
Ad 9 Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 
2014. godinu sa odgovarajućim Programima 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja. Gradonačelnik Grada Buja obrazlaže prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2012. sa 
projekcijama i odgovarajućim Programima i navodi da se išlo na smanjenje od 20% kod 
manifestacija. Dalje navodi da je od prošle sjednice na kojoj je odrañeno 1. čitanje prijedloga 
Plana Proračuna pristigao samo 1 amandman od strane HSU-a i koji se ne prihvaća. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je od strane umirovljenika pristiglo 98 zahtjeva i da će 
po prošlogodišnjim kriterijima biti isplaćeno 39.500,00 kuna što je manje od planiranog. Dalje 
navodi da bi u slučaju da su se uzimali stariji kriteriji uzelo u obzir 103 zahtjeva i isplatilo bi 
se 33.000,00 kuna. 
Franjo Pavliček obrazlaže amandman u kojem zahtjeva da se prijedlog Proračuna Grada Buja 
izmijeni na način da se umjesto 55.000,00 kuna za umirovljenika predvidi 85.000,00 kuna na 
način da se sredstva osiguraju smanjenjem sredstva planiranih za manifestacije. 
Jasna Opačak postavlja pitanje zašto je samo 98 zahtjeva pristiglo a s druge strane se govori 
da postoji 250 osoba koje su zainteresirane. Navodi da bi te umirovljenike trebalo obavjestiti. 
Boris Jović navodi da Plan Proračuna mora predstavljati jednu realnost a u slučaju 
umirovljenika dokazano je da se u konkretnom slučaju planirao veći iznos od ostvarenog. 
Franjo Pavliček navodi da bi za 2012. trebalo izraditi ažurirani popis umirovljenika i iste 
obavijestiti. Utvrñuje se da će se tijekom 2012. napraviti ažurirani popis umirovljenika i 
napraviti izračun stvarnih potreba za jednokratne pomoći. 
Franjo Pavliček povlači amandman. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se vezano za rekonstrukciju Doma u Malotiji, s obzirom 
da sufinanciranje projekta nije prošlo, iznos u Proračunu smanjiti ( tako da se planira 



100.000,00 u 2012. i 100.000,00 u 2013.) te se predlaže smanjenje Plana za 2012. za 
1.100.000,00 kn na ukupno 29.400.000,00 i  projekcije za 2013. tako da bi se planirao 
Proračun u iznosu od 30.800.000,00 kn. 
Navodi da je Plan Proračun pomalo optimističan i to se realno temelji na boljoj ekipiranosti u 
gradskoj upravi i imamo puno više iskustva u pripremanju i kandidiranju projekata. Dalje 
navodi da je došlo do promjene u strukturi vlasti i da bi to moglo doprinijeti boljoj 
preraspodjeli sredstava. 
Nema prijavljenih za raspravu. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Plan Proračuna Grada Buja za 2012. godinu sa 
projekcijama za 2013. i 2014. godinu sa odgovarajućim Programima 

2. Ovaj Plan Proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Grada Buja a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. 

 
 
Ad 10 Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u gradskom 
vijeću Grada  Buja za 2012. 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda. Nema pitanja i prijedloga. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o financiranju političkih stranaka 
zastupljenih u gradskom vijeću Grada Buja za 2012. godinu 

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

 
 
Ad 11 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2012 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda. Nema pitanja i prijedloga. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2012. 
godinu 

2. Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Grada Buja i stupa na snagu i 
primjenjuje se od 01.01.2012. 

 
 
 
Završetak sjednice u 20,15 sati. 
Zapisničar: Davor Lakošeljac 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Fabrizio Vižintin 


