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ZAPISNIK 
 

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  23.02.2012. 
 

koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 18,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin (predsjednik), 
Regina Gardoš, Oleg Kraljević (od 5. točke dnevnog reda), Damir Kovačević( od 4. točke 
dnevnog reda), Franjo Pavliček, Klaudia Babić Rihter, Boris Jović, Alen Višković, Željka 
Hrlić, Jasna Opačak, Edi Kozlović, Paolo Barbo( od 4. točke dnevnog reda)  i R. B. Paulović 
(napušta sjednicu nakon 6. točke dnevnog reda). 
Opravdali su izostanak: Dragan Čirić, Valdi Glavičić i Franco Basiaco. 
Prisutni su  gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica gradonačelnika Grada Buja 
Marianna Jelicich Buić, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Vanesa Marić Medica i 
Elvis Glavičić, službenici gradske uprave Mauricio Sinković, Jelena Bojić i Davor 
Lakošeljac. 
Sjednici prisustvuju načelnik PP Buje Ljubo Žaja, ravnateljica Dječjeg vrtića Buje Loris 
Primožić i ravnateljica POU Buje Lorella Limoncin Toth. 
Sjednici prisustvuju predstavnici MO Buje, predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine 
i 1 predstavnik političke stranke. 
Sjednicu prate predstavnici medija. ( D. Maul, K. Flegar i L. Jelavić).                                                  
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 30. sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrñuje kvorum 
potreban za održavanje sjednice.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća za  sjednicu predlaže slijedeći: 
 

Dnevni red 
1.   Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
2.   Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2011. godini 
3.   Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Buje za 2011. godinu 



4. Godišnje izvješće o radu Talijanskog dječjeg vrtića ˝Mrvica˝ Buje za 2011. godinu 
5. Izvještaj o radu i izvršenom programu POU-a Buje za 2011. godinu 
6.   Pitanja, prijedlozi i informacije 
7.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Buja za srpanj-prosinac 2011. 
8.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
9.  Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekta i ureñaja komunalne  
     infrastrukture u 2011. godini 

10. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
     11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Grada Buja 
     12. Prijedlog Zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju Prostornog plana  
           ureñenja Grada Buja 
     13. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu IVS-Istarski  
          vodozaštitni sustav d.o.o. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.  
 
 
Ad 1 Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i postavlja pitanje ima li primjedbi 
na zapisnik. Nema primjedbi. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća 
 
 
Ad 2 Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2011. godini 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku PP Buje. 
Načelnik PP Buje, Ljubo Žaja, obrazlaže pisanu Informaciju o stanju sigurnosti na području 
Grada Buja u 2011. godini i to kriminalitet, javni red i mir, prekršaje iz domene obiteljskog 
nasilja, ostale prekršaje, promet, požare i aktivnosti vezano za državnu granicu. 
Željka Hrlić pohvaljuje akcije policije usmjerene na sigurnost i nadziranje prometa u 
jutarnjim satima u centru naselja Buje. 
Robert Boban Paulović upozorava na činjenicu da kod kriminaliteta došlo do povećanja jer su 
neki prometni prekršaji sada propisani kao kazneno djelo. Dalje navodi svoje mišljenje da 
policajci ne bi trebali gubiti vrijeme na nepropisno parkirana vozila već bi Grad Buje trebao 
uvesti prometne redare koji bi nadzirali nepropisno parkirana vozila, a eventualne kazne bi 
išle u Proračun Grada Buja.  
Gradonačelnik Grada Buja pohvaljuje suradnju sa policijskom postajom i navodi da je po 
iznesenom stanje na području Grada Buja zadovoljavajuće. Dalje navodi da se od 01.04.2012. 
planira uvoñenje sustava naplate parkiranja kojim će se sigurno uvesti reda po pitanju 
parkiranja, a isto tako na taj će se način osigurati parkirna mjesta u samom centru grada. Dalje 
navodi da se neće odmah krenuti sa prometnim redarima već će komunalni redari voditi 
računa o toj problematici za početak. 
Načelnik PP Buje napominje da su iz domene prometa poduzete 3453 mjere od čega je 577 
bilo upozorenje i to dokazuje da policija maksimalno djeluje preventivno. 
Marianna Jelicich Buić postavlja pitanje vezano za segment kriminaliteta i to točno vezano za 
kaznena djela zapuštanja ili zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe. 



Načelnik PP Buje navodi da se najčešće radi o situacijama kada roditelji ne skrbe dovoljno o 
djetetu. Navodi da u svim situacijama PP obavještava Centar za socijalnu skrb. 
Boris Jović konstatira da je stanje na području Grada Buja dobro s obzirom da pokrivamo i 2 
granična prijelaza, i pohvaljuje preventivno djelovanje policije. Predlaže da se više pažnje 
posveti nadzoru kritičnih područja i punktova na kojima može doći do zlouporabe opojnih 
droga. 
Jasna Opačak postavlja pitanje vezano za prekršaje iz domene obiteljskog nasilja da li je ono 
u porastu ili je o ponavljanju nasilja u istim obiteljima. 
Načelnik PP navodi da ima slučajeva ponavljanja u odreñenim obiteljima ali ima i novih 
slučajeva. Dalje navodi da niti svaki izlazak policije po pozivu nije u konačnici i prekršaj. 
Robert Boban Paulović daje informaciju o održanom posebnom tečaju u Ministarstvu 
unutarnjih poslova na tematiku nasilja. 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje načelniku PP Buje i zatvara 2. točku dnevnog reda. 
 
 
Ad 3 Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Buje za 2011. godinu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici Dječjeg 
vrtića Buje Loris Primožić. 
Ravnateljica Dječjeg vrtića Buje obrazlaže Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Buje za 
2011. godinu, navodi da je u vrtiću upisano 130 djece, da je u radnom odnosu 27 zaposlenika, 
da ima 7 skupina od kojih su 2 jasličke. Posebno navodi da vrtić već 8. godinu posluje 
pozitivno. 
Fabrizio Vižintin pohvaljuje rad Dječjeg vrtića Buje. 
Željka Hrlić pohvaljuje rad vrtića i postavlja pitanje broja djece i odgajatelja sa 31.12.2012. 
Ravnateljica navodi da je upisano 130 djece i da je broj zaposlenika ostao isti kao i prošle 
godine. 
Robert Boban Paulović postavlja pitanje vezano za ispisivanje djeteta iz vrtića zbog 
nezaposlenosti roditelja i nemogućnosti plaćanja, odnosno da li bi Grad Buje mogao pomoći 
za takve situacije. 
Ravnateljica DV Buje navodi da je riječ o jednom djetetu sa području Grožnjana, a u drugom 
slučaju bi se moglo reći da je više riječ o aljkavosti roditelja. 
Gradonačelnik Grada Buja pohvaljuje rad DV Buje i zaposlenika u vrtiću. Dalje navodi da se 
u samom izvješću vidi koji se sve programi provode, a i vidljivo je da se u vrtiću radi 
kvalitetno i sa srcem. 
Robert Boban Paulović postavlja pitanje vezano za potrebu za zapošljavanjem jedne osobe. 
Ravnateljica DV Buje navodi da je riječ o potrebi za zapošljavanjem jedne osobe u 
računovodstvu barem i za nepuno radno vrijeme. 
Franjo Pavliček postavlja pitanje da li u vrtiću ima upisane djece iz drugih JLS i kako je to 
riješeno. 
Loreta Makovac navodi da imamo potpisane sporazume sa susjednim JLS o sufinanciranju 
dijela participacije za korisnike sa svojeg područja. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Buje za 
2011. godinu 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 
 
 



Ad 4 Godišnje izvješće o radu Talijanskog dječjeg vrtića ˝Mrvica˝ Buje za 2011. godinu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i navodi da je ravnateljica 
Talijanskog dječjeg vrtića ˝Mrvica˝ Buje opravdala izostanak zbog bolesti. Predsjednik 
Gradskog vijeća navodi da će možda ravnateljica Dječjeg vrtića dati obrazloženje ako bude 
potrebno. 
Željka Hrlić postavlja pitanje vezano za spočitavanje rada medicinske sestre odnosno 
konstataciju da nije ispunila sve svoje obaveze jer ne poznaje talijanski jezik. Dalje navodi da 
se medicinska sestra zaposlila u DV Buje i nije korektno da se spočitava da nije ispunila svoje 
obaveze. Isto tako navodi da u izvješću piše da uvjeti u skupini „PIMPI“ nisu zadovoljavajući 
a osobno smatra da to nije tako. 
Ravnateljica DV Buje navodi da je iznenañena konstatacijom da medicinska sestra nije 
zadovoljila, da medicinska sestra radi 2 puta tjedno i da nije točno da medicinska sestra ne 
ispunjava svoje obaveze. 
Robert Boban Paulović navodi da ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića „Mrvica“ Buje nema 
pa predlaže da se ta točka dnevnog reda odgodi. 
Zamjenica Gradonačelnika, Marianna Jelicich Buić, navodi da je član upravnog vijeća vrtića i 
vjeruje da je došlo do nespretne formulacije. Navodi da bi se ravnateljice trebale bolje 
dogovoriti oko rada osoblja koje je na raspolaganju vrtićima. 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da se obustavlja rasprava i da će se ova točka odraditi na 
slijedećoj sjednici. 
 
 
Ad 5 Izvještaj o radu i izvršenom programu POU-a Buje za 2011. godinu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici POU Buje. 
Ravnateljica POU Buje, Lorella Limoncin Toth obrazlaže Izvještaj o radu i izvršenom 
programu POU-a Buje za 2011. godinu koji je napravljen na temelju Programa rada koji se 
temelji na raspoloživim sredstvima. Navodi da je ovogodišnja posebnost da se manifestacije 
na području mjesnih odbora i manifestacije od interesa za Grad Buje financiraju preko POU 
Buje. Navodi da se iz izvješća vidi da su pojačani tečajevi zahvaljujući volonterima koji 
djeluju na području Grada Buja. Navodi da je financijski izvještaj povoljan. 
Boris Jović navodi da je izvješće kvalitetnije od prošlogodišnjeg i predlaže da se ubuduće 
napravi usporedba sa prethodnim godinama kako bi se dobila kvalitetna usporedba. 
Ravnateljica POU Buje navodi novosti u radu POU Buje i to kod programa, projekata, 
suradnje sa mjesnim odborima, zaštita eksponata i istraživački rad. Posebno navodi rad na 
zaštiti naše  zavičajne povijesti. 
Robert Boban Paulović predlaže da se za Dane grožña angažiraju i pjevači koji bi mogli biti 
po ukusu starijih generacija. 
Damir Kovačević navodi da je izvješće ove godine bolje i opširnije. Iznosi primjedbu na 
kvalitetu financijskog izvješća u smislu njegove loše čitljivosti. Pohvaljuje projekt „zavičajne 
povijesti“. Navodi da bi neke povijesne činjenice našeg područja trebalo digitalizirati. 
Franjo Pavliček navodi da je pratio rad POU Buje, da komunicira sa grañanima i da je utvrdio 
da ima više aktivnosti i da ima novih aktivnosti. Iznosi da je na našem području struktura 
stanovništva drugačija i da postoji velika nezainteresiranost samih grañana. Vezano za rad 
muzeja navodi da je razgovarao sa osobom koja je radila u muzeju i da mu je ta osoba rekla 
da u muzej nitko ne dolazi. 
Jasna Opačak pohvaljuje rad POU Buje na društvenim mrežama i navodi da je svaki dogañaj 
u organizaciji POU popraćen na društvenim mrežama. 



Ravnateljica POU navodi da ovaj vikend u posjet muzeju dolazi grupa planinara iz Karlovca i 
grupa izviñača iz Ljubljane. 
Damir Kovačević navodi da su svi koji su iz Buja barem jednom posjetili muzej. Navodi da bi 
muzej trebalo „ponuditi“ turistima. Predlaže da se uvede podnošenje izvješća od strane TZ 
Buje i da se sagleda problematika nedostataka turista. 
Robert Boban Paulović navodi primjer loše zainteresiranosti grañana za kazališne predstave u 
Rijeci. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o radu i izvršenom programu POU-a 
Buje za 2011. godinu 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
 

 
Ad 6.  Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja i vijećnicima prijavljenim za pitanja, prijedloge i informacije. 
 
Gradonačelnik Grada Buja iznosi slijedeće informacije vezano za poljoprivredno zemljište: 
-da je 12.01.2012. donesen Naputak Ministarstva poljoprivrede kojim se obustavljaju daljnje i 
započete aktivnosti po pitanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
-da je 23.01.2012. u Brtonigli održan sastanak gradonačelnika i načelnika iz IŽ i da je usvojen 
Zaključak u kojem se traži da se Naputak povuče  
-da je Zaključkom zatraženo od Župana IŽ da dogovori sastanak sa Ministrom koji bi primio 
jednu imenovanu grupu koja je odreñena na samom sastanku 
- da je 23.01.2012. održan i sastanak sa poljoprivrednicima iz našeg grada koji su se složili sa 
sadržajem usvojenog zaključka 
-da je 20.02.2012. zaprimljen dopis ŽDO Pula u kojem se uskraćuje davanje pozitivnog 
mišljenja na nacrte ugovora po provedenom natječaju 
-da je odmah idućeg dana održana koordinacija gradonačelnika u Pazinu na kojoj je ta 
problematika stavljena na dnevni red i zaključeno je da se sa problemima po tom pitanju 
susreću i drugi gradovi 
-zatražilo se od ŽDO da zamjenica državne odvjetnice primi gradonačelnike i da se obrazlože 
razlozi zbog kojih natječaji ne prolaze 
-da je provjereno da je zamjenica državne odvjetnice zatražila od Ministarstva skidanje 
suglasnosti 
-da su navedeni razlozi za skidanje suglasnosti koji i ne stoje a izmeñu ostalog i kaznenu 
prijavu koja je podnesena i zbog koje su mnogi članovi Povjerenstva bili pozvani na policiju n 
obavijesni razgovor 
 
Robert Boban Paulović, pozivajući se na održani sastanak sa predstavnicima Ministarstva, 
navodi da je u prošlosti inzistirao na održavanju zajedničkog sastanka Ministarstva i DORH-a 
radi usuglašavanja stajališta i jednake primjene zakona na cijelom području RH. 
Navodi da je to velika šteta za poljoprivrednike i za sam Grad Buje i planirani Proračun. 
Navodi da treba inzistirati na zajedničkom sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede i 
DORH-a. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da Ministarstvo poljoprivrede nije još skinulo suglasnost 
već se zamjenica ŽDO Pula u svojem dopisu pozvala na skinutu suglasnost. 



Franjo Pavliček navodi da je Istra specifična jer su površine manje i ljudi uzgajaju 
višegodišnje nasade za koje treba duži vremenski rok za isplativost investicije. 
Navodi se da su poznati neslužbeni razlozi za traženje ŽDO Pula za skidanjem suglasnosti. 
Jasna Opačak navodi da nemamo službenih podataka koji su razlozi za skidanje suglasnosti i 
da ne možemo raspravljati o razlozima ali svakako da ako je podnesena kaznena prijava od 
strane nekog sudionika natječaja onda se toj istoj osobi naši poljoprivrednici mogu zahvaliti 
za činjenicu da im natječaj nije prošao. 
Oleg Kraljević navodi da ovo Gradsko vijeće ima za funkciju da štiti interese grañana sa 
našeg područja. Navodi primjer uspješnog rješavanja problematike hitne medicinske pomoći i 
smatra da i ovu problematiku treba riješiti. Smatra da je došlo vrijeme da se o problemima 
konkretno raspravlja i da se počinje govoriti o imenima i prezimenima. Dalje navodi da se 
ŽDO ne bi trebalo baviti takvim pitanjima kao što je ispravnost dopisa već progonom 
kriminalaca. 
Boris Jović navodi da gradsko vijeće nije krivo za nastalu situaciju već uvijek ista osoba 
stvara probleme poljoprivrednicima. Navodi da je isti scenariji bio 2008. 
Oleg Kraljević predlaže podnošenje kaznene prijave protiv osobe koja je odgovorna za 
nastalu situaciju. 
Alen Višković navodi da bi trebalo pronaći način i instrumente da se zaštitimo za nastalu 
situaciju. 
Edi Kozlović navodi mišljenje da je država protivnik poljoprivrednika i umjesto da se daje 
poticaj poljoprivrednicima daje zemlju Crkvi koja se bavi „terofilijom“. 
Fabrizio Vižintin navodi da u potpunosti podržava izneseno od strane vijećnika. 
Oleg Kraljević navodi da je ovo zadnja prilika da se zemljište privatizira i treba učiniti sve da 
se ovaj natječaj ne poništi. 
Robert Boban Paulović navodi kako je u prošlosti upozoravao na potrebu zajedničkog 
sastanka Ministarstva i DORH-a i to odmah a ne u roku od 7 dana jer je sada prošla godina 
dana a neusklañenosti još uvijek postoje 
 
Gradonačelnik Grada Buja daje informaciju o postupku za utvrñivanje teške povrede 
službeničke dužnosti i navodi da je nakon 1 godine Službenički sud IŽ odredio da se 
službenika vrati na posao. Dalje navodi da se Grad Buje-Buie na odluku žalio na Viši 
službenički sud, izmeñu ostalog i zbog dugotrajnosti postupka, koji je prvostupanjsku odluku 
potvrdio. Dalje navodi da se službenik vratio na posao, odnosno ukinuta mu je suspenzija, i 
on je rasporeñen na drugo radno mjesto i to mjesto višeg referenta za društvene djelatnosti, 
zdravstvo i socijalnu skrb. Dalje navodi da je po povratku na posao u 2 navrata u privatne 
svrhe zatražio odobrenje za napuštanje radnog mjesta i otišao na korištenje godišnjeg odmora. 
Navodi da je pokrenut i postupak za davanje opomene i na isti se službenik očitovao. 
Gradonačelnik navodi da je preostala još jedna mogućnost a to je podnošenje tužbe Upravnom 
sudu. Iznosi svoje ogorčenje vezano za funkcioniranje birokracije i nemogućnost rješavanja 
službeničkih problema. 
Edi Kozlović navodi da će nas ova sapunica koštati 400.000,00 kuna kada sud službeniku 
dosudi u korist za umanjenu plaću i duševne boli. Konstatira da se u našem društvu najviše 
isplati kada ste osoba sumnjiva morala i u konačnici za to možete dobiti naknadu. 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li je pametno podnositi tužbu s obzirom da su 2 tijela 
odlučila da se zaposlenika vrati na posao. Navodi da smatra da je odluka o suspenziji možda 
bila malo ishitrena. 
Na upit Franja Pavličeka Gradonačelnik navodi razloge pokretanja postupka zbog teške 
povrede službene dužnosti. 
Damir Kovačević navodi da gradsko vijeće te informacije može primiti na znanje ali gradsko 
vijeće u tom slučaju ne može ništa jer nije nadležno i nije sudjelovalo u tome. 



Alen Višković postavlja pitanje koja je zadnja instanca u tom postupku i da li je napravljena 
projekcija troškova i štete u tom postupku. 
Gradonačelnik navodi da je zadnja instanca Upravni sud. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da će se tom službeniku morati isplatiti samo razlika plaće 
za vrijeme suspenzije i kamate za taj period. 
Zamjenica Gradonačelnika daje informaciju o činjenici da je Grad Buje zajedno sa 
vatrogasnom postrojbom, speleolozima i lovačkim društvom pokrenulo radnje za ograñivanje 
opasnih jama na području Grada Buja. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ vijećnicima prijavljenim za pitanja, prijedloge i 
informacije. 
 
1.Robert Boban Paulović upozorava na kritike grañana vezano za autobusno stajalište gdje 
postoji problem nepostojanja sanitarnog čvora za potrebe putnika i da po tom pitanju treba 
nešto hitno poduzeti. 
Predlaže da Turistička zajednica Grada Buja i Grad Buje u suradnji sa Istraturistom štampaju 
prospekte za inozemne bicikliste u kojima će se navesti osnovna pravila vožnje da bi se 
izbjegle nesreće. 
 
2. Damir Kovačević, nakon svih ovih teških tema, izražava zadovoljstvo i pohvaljuje 
hvalevrijednu akciju ograñivanja opasnih jama na području Grada Buja. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrñuje pauzu od 15 minuta. 
Vijećnik Robert Boban Paulović napušta sjednicu. 
 
Ad 7 Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Buja za srpanj-prosinac 2011. 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da je u Polugodišnji izvještaj unesen izvještaj svakog 
pročelnika za svoj odjel. Navodi da izvještaj neće dodatno obrazlagati i da je na raspolaganju 
za eventualna pitanja i objašnjenja. 
Nema pitanja. 
Predsjednik Gradskog vijeća pohvaljuje izvještaj i navodi da je vidljiv pozitivni pomak u radu 
gradske uprave. Dalje navodi da je u izvještaju sadržan kompletni prikaz poduzetih mjera za 
naplatu potraživanja. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se i dalje radi na naplati potraživanja sukladno 
propisima. 
 
 
Ad 8 Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. Jelena 
Bojić obrazlaže prijedlog Odluke i navodi da se na natječaj izlaže 40-ak katastarskih čestica 
rasporeñenih pod rednim brojevima od 1-28. Navodi da je početna cijena navedenih 
nekretnina  2.600,000,00 kn. 
Nema pitanja. 
 
ZAKLJUČAK 



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

2. Tekst Natječaja biti će objavljen u Službenim novinama Grada Buja 
Ad 9 Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekta i ureñaja komunalne  
infrastrukture u 2011. godini 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ  Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže izvješće i navodi da je usvajanje izvješća zakonska obveza sukladno 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Navodi da izvješće sadrži tablice sa 
pregledom realiziranih radova po pojedinačnim stavkama. Posebno navodi da izgradnja 
kanalizacije (Kruj-Stancija Rossa, M.Baster) nije išla kroz Proračun Grada Buja jer je nositelj 
bilo trgovačko društvo 6. maj d.o.o.. 
Nema pitanja. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje 
objekta i ureñaja komunalne infrastrukture u 2011. godini. 

2. Ovo Izvješće biti će objavljeno u Službenim novinama Grada Buja 
 
Ad 10 Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže izvješće i navodi da je usvajanje izvješća zakonska obveza sukladno 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Nema pitanja 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o ostvarenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 

2. Ovo Izvješće biti će objavljeno u Službenim novinama Grada Buja 
 
Ad 11 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Grada 
Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Pročelnica Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog i navodi da je PPU Grada Buja donesen 
2005., da je 2008. donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna 
PPU-a Grada Buja i po kojoj nisu provedene propisane radnje u propisanim rokovima. Dalje 
navodi da su dvije ciljane izmjene i dopune PPU Grada Buja provedene (kamenolom i 
poljoprivredno zemljište) a izmjene i dopune koje se predviñaju ovim prijedlogom jesu 
sustavne u smislu da su čl. 6. prijedloga odreñena polazišta i to: usklañenje sa zakonskim 
propisima, usklañenje sa PP Istarske županije, obuhvaćena su sva grañevinska područja s 
obzirom na sve pristigle zahtjeve u Gradu Buje, naselje Kanegra, prometni koridori, 
infrastruktura, ispravci uočenih nedostataka. Navodi da se ustvari ide u sustavne izmjene kao 
da bi se izrañivao novi PPU.  
Nema pitanja. 
 
ZAKLJUČAK 



1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
ureñenja Grada Buja 

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

Ad 12 Prijedlog Zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Grada Buja 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
Pročelnica Vanesa Marić Medica obrazlaže prijedlog Zaključka i navodi da je usporedbom 
grafičkog dijela PPUGB-a i tekstualnog dijela uočen nesklad u definiranju namjene površina 
za područje Kanegre. 
Dalje navodi da s obzirom na činjenice da  površina označena sa T2 ne može biti kamp, da je 
u tekstualnom dijelu za područje u Kanegri označeno kao kamp i činjenicu da je u stvarnosti 
na terenu riječ o kampu potrebno je izvršiti usklañenje tekstualnog i grafičkog dijela PPUGB 
na način da se stavi oznaka za kamp- T3. 
Alen Višković postavlja pitanje kako to da greška nije uočena prije. 
Vanesa Marić Medica navodi kao jedan od mogućih razloga nesklada činjenicu da je 2004., 
neposredno prije donošenja PPUGB 2005. godine, donesena Uredba o ureñenju i zaštiti 
zaštićenog obalnog područja mora koja je uvela dosta nejasnoća kod izrañivača planova. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o ispravku tehničke pogreške u Odluci o 
donošenju Prostornog plana ureñenja Grada Buja 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenim 
novinama Grada Buja“ 

 
 
Ad 13 Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu IVS-Istarski  
vodozaštitni sustav d.o.o. 
 
Predsjednik gradskog vijeća otvara 13. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja. Gradonačelnik obrazlaže prijedlog i navodi da je IŽ donijela odluku o prijenosu 
dodatnih udjela na gradove i općine. Dalje navodi da Grad Buje-Buie stječe bez naknade 24 
poslovna udjela, odnosno ukupno 4.800,00 kn u temeljnom kapitalu. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće većinom glasova ( 10 za, 1 suzdržan, 1 protiv) donosi Odluku o 
stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu IVS-Istarski  vodozaštitni sustav 
d.o.o. 

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

 
 
Završetak sjednice u 20,45 sati. 
 
Zapisničar: Davor Lakošeljac 
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