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ZAPISNIK 
 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  22.10.2014. 
 

                                      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, Mate Mekiš 
Maurizio Franceschini i Franjo Pavliček.                                  
 
Nedostaju slijedeći vijećnici:   Lino Miani   
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, pročelnici upravnih odjela Loreta 
Makovac i Elvis Glavičić 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 digitalnom obliku u nadležnom 
upravnom odjelu Grada Buja. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 15 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Odmah je uvodno predložio dnevni red kako slijedi: 
 
Dnevni red 
1. Pitanja, prijedlozi i informacije 
2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Dnevnog centra 

za rehabilitaciju Veruda Pula 
5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za 

troškove ogrjeva 



 2 

6. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
7. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
8. Razno 

 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 

Ad 1 Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ Jasni Opačak. 
Jasna Opačak postavlja pitanje vezano za vlasništvo zemljišta ispred Konzuma, jer se na tom 
prostoru  često skuplja smeće koje se zasmrdi i da li se može što poduzeti. 
Elvis Glavičić objašnjava da se radi o javnoj površini te da je Grad, kao nadležna institucija 
upozorila u više navrata da se smeće ukloni. 
Kako i dalje postoji problem skupljanja smeća ispred Konzuma odlučeno je da se obavijesti 
komunalni redar i da se za dva mjeseca ponovno utvrdi stanje. 
Bojana Puzigaća postavlja pitanje vezano za naplatu potraživanja, da li Komisija još uvijek 
postoji, koji je sastav i tko je predsjednik? Koliko se ukupno naplatilo od 2009. godine do    
30. rujna 2014.godine i da li se vodi briga o nenaplaćenim potraživanjima? 
Loreta Makovac  izvješćuje kako se sazivaju sastanci nadležnih službenika i dogovaraju 
mjere za poboljšanje naplate potraživanja, ali kako naplata ide teško a pojedini predmeti se 
rješavaju sudskim putem. 
Edi Andreašić  izvješćuje kako se izmijenio sastav Komisije te da predsjednika nema, sastav 
je razvrstan po odjelima, po svakom odjelu jedna osoba i jedan pravnik i zajednički moraju 
raditi na naplati potraživanja. 
Nadalje, izvješćuje kako naplata potraživanja ide jako teško, jednostavno se u pojedinim 
situacijama ne mogu provoditi. 
Bojana Puzigaća  zatražuje da se dostavi na pismeno sve podatke o nenaplaćenim 
potraživanjima. 
Odlučeno je da će se za slijedeću sjednicu dostavi izvješće o nenaplaćenim potraživanjima od 
2009.g. do 30. 09. 2014.g., te podatak o novim dugovanjima. 
 
 
 
Ad 2  Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća od  16. rujna 2014.  
Bojana Puzigaća  izvješćuje kako ima primjedbu na Zapisnik sa 10. sjednice u dijelu koji se 
odnosi na Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika gdje nedostaje pitanje koje je 
postavila u svezi Mreže srednjih škola i odgovor na to pitanje koji je dao Gradonačelnik. 
Odlučeno je da će se saslušati tonski snimak te da će se u Zapisniku dodati traženo. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja, sa 
predloženim dodatkom. 
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Ad 3  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i izvješćuje kako se u Gradsko 
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Buje imenuju na vrijeme od 
četiri godine Nada Franković, za predsjednicu, Valdi Glavičić, za zamjenika predsjednice, 
Manuel Makovac, za člana, Nino Činić, za člana i Mauricio Sinković, za člana. 
 
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 imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
Ad 4 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Dnevnog 
centra za rehabilitaciju Veruda Pula 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i otvara raspravu, ali nije bilo 
primjedbi ili drugih prijedloga, stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
novog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. 
 
Ad 5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na 
naknadu za troškove ogrjeva 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Jasni Opačak. 
Jasna Opačak postavlja pitanje o nadležnosti u pogledu rješavanja o pravima na naknadu za 
troškove ogrjeva, odnosno zar nije nekada  o tim pravima rješavalo Socijalno vijeće. 
Nada Franković obrazlaže da je donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi  krajem 
2013.godine propisano da je rješavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva u nadležnosti 
županije. Prethodim Zakonom bilo je na isti način propisana nadležnost, ali je bilo uvriježeno 
da Grad uslužno obavlja te poslove. 
Grad je donosio rješenja, dostavljao ih Županiji, te bi na temelju toga ostvarivali refundaciju 
sredstava. Zbog potrebe usklađivanja navedenog postupanja sa Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, na nivou Županije je dogovoreno da svaka pojedina JLS 
dostavi Skupštini Istarske županije pisani zahtjev za povjeravanje poslova priznavanja prava 
korisnicima na naknadu za troškove ogrjeva na drva. Na temelju ove Odluke i naknadne 
odluke Skupštine Istarske županije o povjeravanju poslova, praktički će se način postupanja 
samo uskladiti sa Zakonom. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova 
priznavanja prava na naknadu troškove ogrjeva. 
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Ad 6 Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. 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. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje riječ Morenu Mamiloviću. 
Moreno Mamilović postavlja pitanje cijene za nekretninu u mjestu Sv. Mavar, odnosno 
k.č.br. 554 u k.o. Momjan, zašto je cijena prodaje te nekretnine 12 eura po m2. 
Fabrizio Vižintin obrazlaže da je cijena navedene nekretnine prihvaćena na prošloj sjednici 
vijeća te da su sve nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog vještaka. 
Norma Acquavita  obavještava da je na prošloj sjednici prihvaćena prodaja nekretnine pod 
br. 544 k.o. Momjan a prodala se nekretnina pod k.č.br. 554 k.o. Momjan. Ukazuje da su 
greške stalne i velike i da bi bilo korektno izvijestiti vijećnike kada je posrijedi neka pogreška 
koja, naknadnim ispravljanjem, mijenja sadržaj isprave. 
Jelena Bojić obavještava da se radilo o grešci pri pisanju te da je ispravljena prilikom 
oglašavanja. 
Damir Kovačević ukazuje na to da  se i u prijašnjim sjednicama diskutiralo o tim greškama i 
da  svakako vijećnici moraju  biti obaviješteni ako postoji ili je učinjena nekakva greška. 
Odlučeno je kako će se ubuduće, kada se desi pogreška, poslati vijećnicima dopis sa 
informacijom i izvješćem o učinjenome radi ispravka greške. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa (14 glasova za i 1 suzdržan) donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude 
i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
 
Ad 7. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić daje informaciju o nekretninama te o ukupnoj vrijednosti istih te o mogućnosti 
ovlaštenja Gradonačelnika vezano za donošenje Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i 
sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina u slijedećem natječaju. 
Vijećnici (osim za nekretnine pod red. br. 3, 4 i 8) daju suglasnost Gradonačelniku za 
donošenje navedene Odluke. 
Moreno Mamilović ukazuje da je početna cijena prodaje za nekretninu pod red. br. 3 
preniska s obzirom da je zgrada velika te da bi trebao postojati neki limit vezano za  početnu 
cijenu prodaje koja ne bi trebala biti preniska. 
Edi Andreašić  izvješćuje kako je nekretnina u Tribanu predmet prodaje po 16. put, bez 
obzira na cijenu koja nije previsoka ne prodaje se jer su vremena teška. Nadalje, izvješćuje da 
su sve procjene napravljene od ovlaštenog vještaka. 

Damir Kovačević daje opservaciju na natječaj na način da bi  trebao glasiti ˝Natječaj za 
rasprodaju nekretnina Grada Buja“. 
Moreno Mamilović ukazuje na to da uvijek iste osobe kupuju nekretnine u vlasništvu Grada 
Buja a da su to osobe koje namjeravaju te nekretnine preprodati. 
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Jasna Opačak postavlja pitanje vezano za nekretninu pod red. br. 4, da li je predmet prodaje 
roza kuća kod rotora i da li ima zainteresiranih kupaca. 
Jelena Bojić izvješćuje kako je nekretnina predmet prodaje jer postoji zahtjev osobe koja je 
zainteresirana za kupnju. 
Roberto Hrobat postavlja pitanje vezano za  nekretninu pod re.br. 7 , da li ima veze sa 
parcelom koja je bila predmet prodaje na prošlom natječaju? 
Jelena Bojić   odgovara negativno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 11 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana prihvaća Natječaj za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Buja. 
Ad 8 Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Bojani Puzigaća. 
 
Bojana Puzigaća poručuje, kao predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, kako bi se 
trebalo donositi Pravilnik o financiranju Udruga u skladu sa Zakonom o financiranju Udruga, 
jer  će se morati pažljivo dijeliti proračunska sredstva, s obzirom na manjak sredstava, i paziti 
kako će se raditi i pokazati veliku odgovornost. 
Jasna Opačak  potvrđuje mišljenje Bojane Puzigaća i izjavljuje kako je ona već razgovarala 
sa nekoliko udruga te im pokušala dati na znanje da ih Grad neće financirati na način kao iz 
prethodnih godina. 
Edi Andreašić izjavljuje kako  na slijedećoj sjednici ide prijedlog izmjena proračuna, 
izjavljuje kako su upozoreni o stanju, i zamolio Bojanu da kontaktira sa njima u svezi 
donošenja novog pravilnika. 
Bojana Puzigaća  objašnjava kako je u stalnom kontaktu s njima ali da ona ne može sama 
srediti tu situaciju te da se red mora uvesti, godina završava a nije se ništa još poduzelo. 
 
 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 
Dovršeno u 19,40! 
      

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
    PREDSJEDNIK 
    Fabrizio Vižintin,v.r. 


