
 

                                       
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
                  GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE  
                                       

                                        
              Gradsko vijeće- Consiglio cittadino 
 
Klasa:023-05/14-01/13 
Urbroj:2105/01-03-01/02-14-2 
Buje, 16.09.2014. 

ZAPISNIK 
 

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  16.09.2014. 
 

                                      koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 19,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, 
Eliana Barbo,   Moreno Pucer,  Fermino Civitan, Moreno Mamilović, Bojana Puzigaća, Jasna 
Opačak, William Vigini, Valter Marušić, Roberto Hrobat, Damir Kovačević i Mate Mekiš. 
Nedostaju slijedeći vijećnici:   Lino Miani  (opravdao izostanak), Maurizio Franceschini i 
Franjo Pavliček.                                  
  
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenik gradonačelnika Valdi 
Glavičić, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Elvis Glavičić i Vanesa Marić Medica, 
te službenici Nada Franković, Jelena Bojić, Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 
Zapisničar: Sabina Burolo                         .  
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća, Fabrizio Vižintin. 
Sjednica se tonski snima, a snimak će biti pohranjen u zgradi gradske uprave. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 13 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Odmah je uvodno predložio dnevni red kako slijedi: 
 
Dnevni red 
1. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu 
2. Pitanja, prijedlozi i informacije 
3. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja 
4. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine 
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buja za 2014. godinu 
6. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2014. godinu sa slijedećim 

programima: 
a) Drugim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske 

dobi za Grad Buje u 2014. godini 
b) Drugim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u području kulture u  Gradu Buje u 2014. 

godini 
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c) Prvim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u području školstva, obrazovanja i      mladih 
za Grad Buje u 2014. godini 

d) Prvim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2014. 
godini 

e) Prvim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za Grad 
Buje u 2014. godini  

f) Prvim izmjenama i dopuna programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje 
u 2014. godini 

g) Prvim izmjenama i dopunama Programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih 
ulaganja u 2014. godini 

h) Drugim izmjenama i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 
i) Drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 

2014. godinu 
j) Drugim izmjenama i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske 

dokumentacije za Grad Buje u 2014. godini 
k) Drugim izmjenama i dopuna Programa projekata međunarodne suradnje Grada Buja u 2014. godini 

 
7. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti preventivne 

deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 
8. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
9. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
10. Razno 

 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 

Ad 1 Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ Mladenu Milohaniću. 
Mladen Milohanić ukratko obrazlaže rad i funkcioniranje FONDA, odobrene kredite iz 
kreditne linije s poslovnom bankom po godinama, uplate, plasirana sredstva kroz rad fonda u 
2013. godini, povrat plasiranih sredstava i druge pokazatelje rada u 2013 godini. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 2013.godinu. 
 
Ad 2 Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda ali kako nije bilo pitanja, 
prijedloga i informacija, prelazi na treću točku dnevnog reda. 
 
Ad 3  Verifikacija zapisnika sa 9. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća od  24. srpnja 2014. Utvrđuje se da 
nema primjedbi. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 
 
Ad 4  Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik daje nekoliko informacija o  saniranoj Kuli Sv. Martina,  njenom svečanom 
otvorenju te o rekonstrukciji opožarene kuće obitelji Hamzić. 
Bojana Puzigaća je pitala Gradonačelnika, vezano za dio u Polugodišnjem izvješću gdje se 
spominje da je sa ravnateljima srednjih škola razmotrena problematika Mreža i programa 
srednjih škola i da li će biti osnovana neka komisija ili odbor koja će raditi na tome i da li 
ćemo nekoga imenovati da zastupa naše interese. 
Gradonačelnik je odgovorio da je Mreža škola organizirana na nivou Županije, kako za 
osnovne tako i za srednje škole. Mi smo razgovarali sa ravnateljima srednjih škola jer su bili u 
tijeku upisi, i kako znate pojavio se problem sa smjerom gimnazije, što se nažalost nije 
uspjelo ništa napraviti, nego je definitivno odbijena mogućnost formiranja smjera gimnazije, a 
kako će biti slijedeće godine to će se još vidjeti.  
Bojana Puzigaća je dodatno pitala da li će se mijenjati Mreža škola, da li će u slučaju 
promjene mreže nas kontaktirati, odnosno tražiti naše mišljenje. 
Gradonačelnik je odgovorio da je mreža škola postavljena negdje 2010. i ne ovisi o nama 
nego o Županiji,  a za sada nema naznaka da bi se nešto mijenjalo. 
Jasna Opačak je tražila informaciju u pogledu javno-privatnog partnerstva za izgradnju škole. 
Gradonačelnik je rekao da je natječaj zaključen. Dobra je vijest da su ponude zaprimljene i da 
je iskazan interes, ali kuverte sa ponudama nisu još otvorene. Ponude bi trebale biti 
razmatrane u roku od dva mjeseca, te uz poštivanje žalbenih rokova, partner bi se trebao znati 
do početka iduće godine, pa smatra da bi se radovi mogli započeti kako je bilo predviđeno 
početkom slijedeće godine sa planiranim dovršetkom 2016. godine, odnosno do početka 
slijedeće školske godine.   
 
Drugih pitanja nije bilo, pa je Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio Gradonačelniku na 
iskazanim informacijama. 
 
Ad 5 Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buja za 2014. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Loreti Makovac. 
Loreta Makovac  ukratko obrazlaže predloženi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Grada Buja za 2014.godinu i to račun prihoda i rashoda, račun financiranja, izvještaj o 
zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i 
obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja za 
2014.godinu. 
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Ad 6. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2014. godinu sa 
slijedećim programima: 
a) Drugim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci 
predškolske dobi za Grad Buje u 2014. godini 
b) Drugim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u području kulture u  Gradu Buje u 
2014.  godini 
c) Prvim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u području školstva, obrazovanja i      
mladih za Grad Buje u 2014. godini 
d) Prvim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 
2014. godini 
e) Prvim izmjenama i dopuna programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 
Grad Buje u 2014. godini  
f) Prvim izmjenama i dopuna programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za 
Grad Buje    u 2014. godini 
g) Prvim izmjenama i dopunama Programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih 
kapitalnih ulaganja u 2014. godini 
h) Drugim izmjenama i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 
i) Drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture  za      2014. godinu 
j) Drugim izmjenama i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske 
dokumentacije za Grad Buje u 2014. godini 
k) Drugim izmjenama i dopuna Programa projekata međunarodne suradnje Grada Buja u 
2014. godini 
 
Loreta Makovac izvješćuje kako su sve izmjene i dopune proračuna već izglasane na 
odborima. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja 
za 2014.godinu 
 
Ad 7 Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić  ukratko obrazlaže postupak za izbor izvoditelja. Obrazlaže da je prihvaćena  
ponuda obrta EKO SERVISA MATIĆ, vl. Nikola Matić, Lovrin 80 H, Pazin i to na rok od 4 
godine. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. 
 
 
 
 



 5 

Ad 8 Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić 
 
Jelena Bojić daje informaciju o najpovoljnijim ponudama na zadnjem raspisanom natječaju i 
o sklapanju ugovora sa ponuditeljima te o iznosu prihoda od prodaje. 
 
Kako nema javljanja, predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 12 glasova za i jednim suzdržanim donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije 
ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
 
Ad 9. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić daje informaciju o nekretninama te o ukupnoj vrijednosti istih. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 
Dovršeno u 19,40! 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
 

    PREDSJEDNIK 
 
    Fabrizio Vižintin,v.r. 


