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ZAPISNIK 
 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  28.11.2014. 
 

                                      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,  Moreno Mamilović, Bojana Puzigaća, Jasna Opačak,  Valter 
Marušić, Roberto Hrobat, Damir Kovačević, Maurizio Franceschini i Franjo Pavliček.                                  
 
Nedostaju slijedeći vijećnici:   William Vigini, Fermino Civitan i Mate Mekiš 
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica Arijana Brajko i zamjenik 
Valdi Glavičić, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Vanesa Marić Medica i Elvis 
Glavičić te službenici Nada Franković, 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 12. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 12 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Obavještava prisutne da je Lino Miani podnio ostavku sa mjesta vijećnika. 
Odmah je uvodno predložio izmijenjeni dnevni red kako slijedi: 
 
Dnevni red 

1. Pitanja, prijedlozi i informacije 
2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2015. 
godini 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br.  593 zgr. k.o. Buje 
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8. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu s 
odgovarajućim programima 

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015.godinu 
10. Prijedlog Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i 

sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
11. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
13. 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 Hrobat.Robertu.  
Roberto Hrobat postavlja pitanje Gradonačelniku i to vezano za rekonstrukciju ulice 1. 
svibnja. Rečeno je bilo, još prošle godine, da će se sa novom godinom ići u rekonstrukciju, a 
pita se da li je moguće  nešto pokrenuti s obzirom da je situacija sa stanjem ulice kritična, 
fasade su derutne, ulazi kod zatvorenih lokala razbijeni, zgrade dane na korištenje se ne 
održavaju, kanalizacija u ljetnim danima smrdi i vidi se kroz pukotine popločenja kako teku 
otpadne vode umjesto oborinskih voda,  a Ulica 1. svibnja trebala bi biti lice Grada Buja. 
Postavlja i pitanje plaćanja spomeničke rente za poslovne prostore na području starogradske 
jezgre, što to uopće plaćamo i da li postoji neka prednost za osobe koje to plaćaju? 
Navodi da bi trebalo oživiti staru jezgru, možda dati mogućnost mladima da nešto pokrenu, na 
početku zakupa, i bez plaćanja najma prostora.  
Navodi da je prije šest godina, još kao vijećnik, dao prijedlog da se upozori stanare  starih 
zgrada u ulici Garibaldi, da maknu klima uređaje i antena sa fasade, što nije prihvatljivo u 
kulturno-povijesnoj jezgri Grada. 
Edi Andreašić  navodi da je stvarno Grad imao dobru namjeru da se  ide u rekonstrukciju 
ulice ove godine, ali je najprije kasnio glavni projekt, pa se nisu mogli uskladiti projektanti i 
svi ostali koji su radili na glavnom projektu i kad je konačno bio završen glavni projekt 
problem je bio financiranje same rekonstrukcije, stoga je trebalo prebaciti program na iduću 
godinu i to samo i isključivo putem fondova. Po troškovniku i glavnom projektu ukupan 
planirani iznos je oko 7.500,000,00 kuna. 
To je projekt koji se sigurno može kandidirati preko mjere br. 7 strukturnog Fonda za ruralni 
razvoj koja je najavljena za 1. kvartal 2015.godine. 
Moreno Mamilović postavlja pitanje vezano za cijenu ukupnog projekta pošto se radi o 
projektu sa dvije faze, da li je iznos od 7.500,000,00 kuna cijena ukupnog projekta ili samo za 
prvu fazu.   
Edi Andreašić mu je odgovorio da se navedeni iznos odnosi na čitav projekt, obje faze. 
Vezano za pitanje Roberta Hrobata, Edi Andreašić navodi da je godišnji prihod od 
spomeničke rente minimalan, oko 40.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente je propisana kao 
obvezna unutar kulturno – spomeničkih cjelina na temelju Zakona o zaštiti kulturnih dobara. 
Roberto Hrobat  ukazuje kako bi bilo poželjno dati ljudima jedno adekvatno obrazloženje 
vezano za naplatu spomeničke rente. 
Vezano za pitanje derutnih pročelja u starom gradu Edi Andreašić navodi da se slaže sa 
prijedlogom da se upozori stanare,  i da je to jedan od poslova koje će komunalni redar morati 
obaviti.  
Bojana Puzigaća izvješćuje kako je dobila odgovor  o stanju potraživanja i aktivnostima na 
naplati potraživanja od 2009.godine do 30. rujna 2014.godine. 
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Navodi da su na dan 30.09.2014.godine ukupna potraživanja  iznosila 17.135.766,24 kuna a 
od čega je dospjelo 9.574.429,88 kuna. Iskazuje zadovoljstvo prema učinjenom te navodi da 
je to dobar primjer suradnje sa Gradskom upravom. 
Edi Andreašić zahvaljuje Bojani što je potakla pitanje naplate potraživanja i izvješćuje kako 
se na naplati potraživanja radi od kada je postao Gradonačelnik, navodi da je bio  jako 
nezadovoljan jer se o tome nije vodila briga. Izvješćuje kako su u novom mandatu  imali 18 
sjednica te kako se na kolegiju  uvijek o tome i razgovaralo. 
Jasna Opačak postavlja pitanje  u pogledu strukture potraživanja, u kojim javnim prihodima 
je najveći udio, što se najteže naplaćuje? 
Edi Andreašić navodi da  najveći udio ima komunalna naknada ali ima i puno dugova po 
najmu stanova (stanarsko pravo).  
Vanesa Marić Medica daje informaciju vezanu za postupak izrade izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Buja. Navodi da je završena ponovna javna rasprava i do 5. 
prosinca se prikupljaju primjedbe i prijedloge javno pravnih tijela odnosno tijela sa javnim 
ovlastima koji sudjeluju u izradi Plana. Nakon toga ide priprema nacrta konačnog prijedloga 
za prikupljanje suglasnosti,  negdje na proljeće Odluka o donošenju uputit će se Gradskom 
vijeću na usvajanje. 
Druga informacija je vezana za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Grada Buja, 
objavljena su nova dva natječaja zaključno do 28. veljače 2015.godine ili do iskorištenja 
sredstava. Jedan za energetsku obnovu obiteljskih kuća (zamjena stolarije i uređenje fasada) i 
jedan za korištenje obnovljenih izvora energije (fotopaneli i peći na pelete i sl.). Sve 
informacije nalaze se na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Grada Buja. 
 
 
 
Ad 2  Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća. 
Damir Kovačević  izvješćuje kako ima primjedbu na Zapisnik sa 11. sjednice u dijelu koji se 
odnosi na Pitanja, prijedlozi i informacije gdje treba ispraviti riječ „zatražuje“ u „traži“, te kod 
Prijedloga Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude pod Ad 6 gdje ukazuje da se na prijašnjim 
sjednicama diskutiralo o greškama, on navodi da je trebalo pisati da se ukazivalo na postojeće 
greške ako ih je bilo, odnosno diskutiralo se  o sadržaju i formi natječaja. 
Odlučeno je da će se saslušati tonski snimak te da će se u Zapisniku doslovce napisati ono što 
je rečeno. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa predloženim izmjenama 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Buja. 
 
Ad 3  Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja 
u 2015. godini 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ Sinković Mauriciu. 
Predmetnu Odluku je objasnio Mauricio Sinković, koji je podsjetio nazočne da je u 
materijalima iscrpno obrazloženje sa zakonskom osnovom i obvezom donošenja odluke o 
financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u 
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predstavničkom tijelu JLS. Do ove godine je ukupno financiranje političkih stranaka i 
vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih Gradskom vijeću Grada Buja bilo 
financirano sa ukupno 55.000,00 kuna godišnje. Tragom ukupnog smanjenja proračuna i na 
ovoj stavci se predlaže smanjenje financiranja u odnosu na prethodnu godinu od cca 22% što 
predstavlja iznos od 42.640,00 kuna u 2015. godini. 
Radi usporedbe, rekao je ukoliko bi se u Proračunu Grada Buja osigurao analogan  postotak 
kao u državnom proračunu Republike Hrvatske - u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda 
poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, ukupan 
godišnji iznos za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Buja 
izabranih s lista grupe birača iznosio bi 9.886,22 kune (19.772.432,75 x 0,05 % = 9.886,22). 
Predlaže prihvaćanje predloženog iznosa od 42.640,00 kuna u 2015. godini iz razloga što 
podružnice i poslovnice političkih stranaka, a isto tako i vijećnici izabrani s liste grupe birača 
za svoju aktivnost na području Grada imaju neke tekuće troškove kao što su zakupnine, 
materijalni troškovi (kancelarijski materijal i dr.) stoga se smatra primjerenim predloženi 
iznos. 
 
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 rasporedu sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Buja u 2015. godini 
 
Ad 4 Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Nadi Franković. 
 
Nada Franković obrazlaže da je donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi  krajem 
2013.godine, trebalo izmijeniti i Odluku o socijalnoj skrbi Grada Buja  te da je donošenje ove 
Odluke praktički samo usklađenje sa Zakonom. 
Napominje da je izvršena izmjena u članku 27. Odluke i to za iznos koji se daje kao pomoć za 
nabavu opreme za novorođenče. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Buja. 
 
Ad 5  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Pročelnik Elvis Glavičić je obrazložio da se izmjene Odluke predlažu, budući je kod 
pripremanja prijedloga za izmjenom boda za obračun komunalne naknade sugerirano da 
izmijenimo neke odredbe iz Odluke o komunalnoj naknadi a koje se prvenstveno tiču 
dospijeća plaćanja odnosno vremena kada nastaje obveza plaćanja komunalne naknade. 
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Tako je promjena da se za stambeni prostor za koji se plaća tromjesečno bude dospijeće 
zadnjeg dana posljednjeg mjeseca u tromjesečju, umjesto kao do sada (posljednjeg dana 
drugog mjeseca u tromjesečju). 
Dok se za ostale obveznike naknada plaća za tekući mjesec a dospijeva posljednjeg dana u 
mjesecu a ne kako je bilo do sada (najkasnije do 15-og u mjesecu). 
Ovim izmjenama određeno je i samo vrijeme kada nastupa obveza plaćanja komunalne 
naknade a to je prvog dana slijedećeg mjeseca od dana stjecanja vlasništva odnosno 
korištenja. 
Nadalje se kod odobrenja za privremeno, trajno ili djelomično oslobođenje od plaćanja 
komunalne naknade poziva na Odluku o socijalnoj skrbi Grada Buja. 
Ostale promjene predlažu se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te prijedloga da 
se sredstva komunalne naknade mogu trošiti i na investicijska ulaganja. U članku 22.  
prijedloga navedenog zakona se briše financiranje vatrogastva. Također se i u predloženim 
izmjenama Odluke mijenjaju nazivi nadležnih Odjela u postupku donošenja rješenja odnosno 
izjavljivanja žalbi. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 
 
Ad 6 Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičić. 
Pročelnik Elvis Glavičić je obrazložio da je osnovni razlog zbog čega se ide u predlaganje 
izmjene vrijednosti boda je taj da je godišnji iznos sredstava prikupljenih naplatom 
komunalne naknade prema postojećoj vrijednosti boda od 0,35 kn/m2 za 2013. godinu iznosio 
je 2.635.160,40 kuna i manji je od iznosa ukupnih sredstava koja su potrebna za održavanje 
izgrađene komunalne infrastrukture prema dostignutim standardima i kvaliteti. 
Prijedlogom odluke utvrđena je vrijednost boda (B) u iznosu od 0,40 kn/m2 što je povećanje 
od 14,2% ili cca. 336.000,00 kuna, kada se izuzmu obveznici koji komunalnu naknadu 
plaćaju na temelju ostvarenih prihoda. 
Planirano povećanje vrijednosti boda i time ostvarenih prihoda od naplate komunalne naknade 
i dalje će biti nedostatno za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture te će 
se manjak sredstava namiriti iz ostalih prihoda Proračuna. 
 
Obrazlaže se grafikon u kojem su prikazane vrijednosti prihoda od komunalne naknade te 
izvršenje rashoda pa su navedene i :  
A) Mjere koje su u tom razdoblju poduzimane kako bi se smanjili rashodi a to su da je 
osnovano gradsko komunalno poduzeće koje je preuzelo obavljanje poslova na niz 
komunalnih djelatnosti pa je time  postignuta bolja kontrola samih radova kao i efikasnost. 
Raspisani su novi natječaji za obavljanje komunalnih djelatnosti i nabavku električne energije 
čime su postignute niže cijene u pružanju usluga. 
B) Mjere koje su u tom razdoblju poduzimane kako bi se povećali prihodi  je sustavno 
 pronalaženje  novih obveznika i ažuriranje podataka tako da su u 2013 i 2014. godini izdana 
198 nova rješenja te se šalju ovrhe najvećim dužnicima i onima kojima prijeti zastara. 
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Nadalje se iznose podaci o broju obveznika, visini zaduženja te izvršenoj uplati u 2013. 
godini i 2014. godini zaključno sa 25.11. 
2013 GODINA % ZADUŽENJA % UPLATA % 
UKUPNO OBJEKATA 2393   2.995.366,35   2.635.160,40 88    
POSLOVNI 254 11    2.177.157,54 73    1.863.267,75 86    
STAMBENI 2139 89    818.208,81 27    771.892,65 94    
2014 GODINA % ZADUŽENJA % UPLATA % 
UKUPNO OBJEKATA 2503   3.281.902,49   2.623.217,02 80    
POSLOVNI 277 11    2.366.701,32 71    1.907.631,60 81    
STAMBENI 2226 89    915.201,17 29    715.585,42 78    

 

Uslijedila je rasprava sa podacima o vrijednosti boda u drugim JLS i različitim mišljenjima i 
prijedlozima.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. 
 
Ad 7  Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br.  593 zgr. k.o. Buje 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
 
Vanesa Marić Medica je izvijestila po predmetnoj točci. Podsjetila je nazočne da DVD Buje 
već duže vrijeme traži pogodan prostor za svoju djelatnost. Opće poznato je da su jako aktivni 
i da sudjeluju u svim manifestacijama na području Grada  i da svima pomažu. Oni su sami 
procijenili da bi im predmetna zgrada bila pogodna, zbog lokacije i veličine čestice oko iste. 
Kako je poznato da je zgrada već duže vrijeme van upotrebe predstavnici DVD-a smatraju da 
bi je mogli prenamijeniti i rekonstruirati u Vatrogasni dom i prostorije za rad. Kako je 
poznato jedini osnivač DVD-a je Grad Buje. Obzirom na financijsku situaciju svima poznatu  
preostaje financiranje iz programa fondova. Kako se pri Fondu za ruralni razvoj raspisuje 
mjera 7.4 na koju se mogu kandidirati vatrogasna društva, udruge i drugi subjekti, a JLS samo 
na jedan natječaj, DVD se može kandidirati samostalno. Slovenci su po toj osnovi uredili 
puno domova u Sloveniji. Osnova za prijavu na natječaj je projektna dokumentacija i 
vlasništvo. Prema Zakonu o gradnji i pravo građenja predstavlja valjani dokaz u vlasništvu. 
Pravo građenja se daje samo na zgradu, upisuje se u zemljišnim knjigama a vlasništvo ostaje 
Gradu. Planirali smo dati pravo građenja na 30 godina bez naknade. U slučaju ukidanja ili 
rasformiranja DVD-a vlasništvo nad zgradom u tadašnjem stanju vraća se na Grad Buje.  
Damir Kovačević daje primjedbu da se u točki III. stavak dva na kraju rečenice izraz „može 
se ukinuti“ promijeni u „mora se ukinuti“. 
Vanesa Marić Medica slaže se sa primjedbom te navodi da će se odluka u tom dijelu ispraviti. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br.  593 zgr. 
k.o. Buje 
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Ad 8 Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. 
godinu s odgovarajućim programima 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. Točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Izvješće Gradonačelnika se nalazi u prilogu Zapisnika. 
 
Fabrizio Vižintin izvješćuje kako na sjednici Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša 
i graditeljstvo, u programima nisu imali znatnih izmjena u Proračunu, jedina razlika je 
povećanje od 350.000,00 kuna koje se  je odlučilo na samoj sjednici, a odnosi se na obnovu 
sustava grijanja u Gradskoj upravi. 
 
Bojana Puzigaća, kao predsjednica Odbora za društvene djelatnosti izvješćuje kako je  
sjednica bila konstruktivna i dobra. Navodi  da nije bilo lako raspodijeliti sva sredstva ali da 
su svi članovi zadovoljni sa učinjenome. Da bi se postigao neki zajednički cilj, bilo je 
potrebno napraviti kompromis i treba se nadati da će svi vijećnici to i razumjeti. 
 
Valter Marušić, kao predsjednik, izvješćuje kako se održala sjednica Odbora za gospodarsku 
politiku, razvoj i financije i detaljno su se razmatrali svi prijedlozi po svim programima. Kod 
odlučivanja došlo je do usaglašavanja stavova po svim pitanjima, obzirom da je bilo 
smanjenja u svim segmentima pa čak i ukinuća. 
 
Na primjedbe nekoliko vijećnika (Damir Kovačević, Moreno Mamilović, Jasna Opačak) da su 
ovu sjednicu smatrali prvim čitanjem prijedloga Proračuna i da nisu mogli imati dovoljno 
vremena za čitanje materijala sa amandmanima tijela Gradskog vijeća, koji su dobiveni na 
početku ove sjednice, reagirao je Gradonačelnik koji je povukao prijedlog Proračuna i 
predložio glasanje na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća koja bi se održala 12. prosinca.  
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće odlučuje da se neće glasati za Plan Proračuna Grada Buja za 2015.godinu s 
projekcijama za 2016. i 2017. godinu s odgovarajućim programima na ovoj sjednici. 
Dogovoreno je da se novi materijali za Proračun neće dostavljati, te da će se slijedeće vijeće 
održati u petak, 12. prosinca 2014.  
 
Ad 9 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015.godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća izvješćuje kako će se o Odluci o izvršavanju Proračuna Grada 
Buja za 2015.godine raspravljati na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 
 
Ad 10 Prijedlog Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i 
sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
 
Vanesa Marić Medica  navodi da je zbog proceduralnih pogreški u identifikaciji nekretnine 
tijekom natječaja Povjerenstvo predložio djelomično poništenje Odluke o prihvatu 
najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina od 21. listopada 
2014.godine u odnosu na nekretninu pod rednim brojem 8. k.č.br. 554 k.o. Momjan. Obzirom 
da je na web stranicama Grada Buja informacija bila kriva punih 12 dana predlaže se 
poništenje dijela Odluke i ponovno raspisivanje natječaja za predmetnu česticu. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o djelomičnom poništenju Odluke o prihvatu 
najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
 
Ad 11 Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
 
Vanesa Marić Medica daje informaciju o najpovoljnijim ponudama na zadnjem raspisanom 
natječaju i o sklapanju ugovora sa ponuditeljima te o iznosu prihoda od prodaje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 10 glasa za i 2 suzdržana usvaja Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i 
sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 
 
 
Ad 12 Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić Medica. 
 
Vanesa Marić Medica daje informaciju o nekretninama te o ukupnoj vrijednosti istih. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 10 glasa za i 2 suzdržana usvaja Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Buja. 
 
 
Ad 13 Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća izvješćuje prisutne da će se slijedeća Sjednica održati 12. 
prosinca 2014.g., u 19,00 sati. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 
 
Dovršeno u 22,40. 
      

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

 


