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Buje, 12.12.2014. 
 

ZAPISNIK 
 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  12.12.2014. 
 

                                      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, Franjo Pavliček, 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 i Vanesa Marić Medica  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 13. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 15 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Odmah je uvodno predložio izmijenjeni dnevni red kako slijedi: 
 
Dnevni red 

1. Pitanja, prijedlozi i informacije 
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu s 

odgovarajućim programima 
4. Prijedlog  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015.godinu 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva i imena ulica i trgova 

na području Grada Buja 
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Dnevnog 

centra za rehabilitaciju Veruda - Pula 
7. Razno 



 2 

 
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 Damiru Kovačević. 
Damir Kovačević postavlja pitanje vezano za obavještavanje medija o održavanju sjednica 
Gradskog vijeća s obzirom da predstavnici medija nisu prisustvovali na zadnjim sjednicama. 
Da li su obaviješteni i tko ih obavještava. 
Fabrizio Vižintin navodi da Mauricio Sinković uredno obavještava predstavnike medija a to 
što se oni ne odazovu na svakoj sjednici smatra  nezainteresiranošću.  
Damir Kovačević moli da mu se dostavi Službeni list u papirnatom obliku i Odluka o sastavu 
gradskih tijela. 
Fabrizio Vižintin navodi da se takva pitanja ne bi trebala postaviti na vijeću, nego se svaki 
vijećnik može obratiti u nadležnoj službi gradske uprave. 
Mauricio Sinković navodi da se svi traženi materijali nalaze na WEB stranici Grada, u dijelu 
gdje su objavljene Službene novine Grada Buja. Vijećnici koji nemaju mogućnost uvida, 
mogu dobiti  Službene novine Grada Buja u papirnatom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ Ediju Andreašiću koji  daje tri informacije.  
Prva informacija je vezana za financijsko izvješće za obnovu kuće obitelji Hamzić, prihodi, 
rashodi, donacije. Navodi da je tekući račun za obnovu kuće obitelji Hamzić još otvoren za 
eventualne donacije. 
Druga informacija je vezana za pregled stanja tehničke dokumentacije za izgradnju sustava 
Javne odvodnje na području Grada Buja po programu IVS-a.   
Treća informacija je vezana za problematiku vatrogastva, umanjenje plaće i drugih 
materijalnih prava vatrogasaca uređenih sa  novim kolektivnim ugovorom. 
 
Ad 2  Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća te kako nije bilo pitanja i prijedloga 
daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 
 
Ad 3  Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. 
godinu s odgovarajućim programima 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik predlaže Plan proračuna kao na prošloj Sjednici vijeća: 
-24.841.043,00 kn za 2015.godinu 
-22.953.633,00 kn za 2016.godinu 
-26.735.887,00 kn za 2017.godinu. 
Navodi da je stiglo ukupno 8 amandmana vezana za proračun i to od SDP-a, HDZ-a i HSU-a 
te da se ne mogu prihvatiti iz objektivnih razloga a obrazloženja su podnositeljima dostavljena 
pismenim putem. 



 3 

Predlaže da se ne ulazi u bespotrebne  rasprave jer zaista se ne zna što nas čeka u idućoj 
godini te je najbolje sačekati prvi rebalans (ožujak ili travanj) tada će se imati  preciznije 
pokazatelje. 
Navodi još, da je taj proračun 6. po redu koji on predlaže i najteži do sada, te zahvaljuje svima 
na izuzetnom razumijevanju. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća postavlja pitanje da li podnositelji amandmana stoje, još uvijek, 
iza tih predloženih amandmana. 
 
Vijećnici koju su predložili amandmane odgovaraju potvrdno. 
 
Damir Kovačević traži da se za svaki amandman pojedinačno glasa. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čita prvi amandman predložen od strane HDZ-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog nemogućnosti prihvaćanja amandmana. Nakon obrazloženja 
Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 5 glasova za i 10 protiv odbija predloženi Amandman. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čita drugi amandman predložen od strane HDZ-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog nemogućnosti prihvaćanja amandmana. Nakon obrazloženja 
Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 8 protiv odbija predloženi Amandman. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čita prvi amandman predložen od strane SDP-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog o nemogućoj prihvatljivosti amandmana. Nakon 
obrazloženja Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 5 glasova za, 9 protiv i 1 suzdržan odbija predloženi Amandman. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čita drugi amandman predložen od strane SDP-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog o nemogućoj prihvatljivosti amandmana. Nakon 
obrazloženja Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 5 glasova za, 9 protiv i 1 suzdržan odbija predloženi Amandman. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čita treći amandman predložen od strane SDP-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog o nemogućoj prihvatljivosti amandmana. Nakon 
obrazloženja Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće  sa 5 glasova za   i 10 protiv odbija predloženi Amandman. 
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Predsjednik Gradskog vijeća čita prvi amandman predložen od strane HSU-a. 
Loreta Makovac obrazlaže razlog nemogućnosti prihvaćanja amandmana. Nakon obrazloženja 
Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi Amandman na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 5 glasova za, 9 protiv i 1 suzdržan odbija predloženi Amandman. 
 
Uslijedila je rasprava vezana za amandmane i različitim mišljenjima i prijedlozima. 
 
NAPOMENA: Predloženi  amandmani  HSU-a, SDP-a  i  HDZ-a  su u izvornom tekstu 
sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Nakon rasprave Predsjednik Gradskog vijeća daje Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 
2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu s odgovarajućim programima na glasanje 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 9 glasova za, 2 protiv i 4 suzdržana prihvaća prijedlog Plana Proračuna 
Grada Buja za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu s odgovarajućim 
programima. 
 
 
 
Ad 4 Prijedlog  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015.godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Loreti Makovac. 
 
Loreta Makovac ukratko  obrazlaže Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 
2015.godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa 11 glasova za i 4 protiv usvaja Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Buja 
za 2015.godinu 
 
Ad 5  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva i imena ulica i 
trgova na području Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i ukratko obrazlaže Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva i imena ulica i trgova na području Grada 
Buja. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o određivanju naziva i imena ulica i trgova na 
području Grada Buja. 



 5 

 
 
Ad 6 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Dnevnog 
centra za rehabilitaciju Veruda – Pula 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i ukratko obrazlaže Zaključak o 
davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju 
Veruda-Pula. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog novog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula. 
 
 
Ad 7 Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća čestita prisutnima Praznike, zatvara sjednicu i zahvaljuje 
prisutnima. 
 
NAPOMENA: Amandmani predloženi od strane SDP-a, HDZ-a i HSU-a, vezani za proračun 
iz točke 3. Ovog Zapisnika sastavni su dio ovog Zapisnika u integralnom tekstu.  
 
Dovršeno u 22,00. 
 

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