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ZAPISNIK 
 

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  28.06.2013. 
 

koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 19,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, 
Valter Marušić, Eliana Barbo,  Maurizio Franceschini, Moreno Pucer,  Lino Miani, Dragan 
Čirić, Fermino Civitan, Bojana Puzigaća, Jasna Opačak, Damir Kovačević, Franjo Pavliček i 
William Vigini. 
Nedostaju slijedeći vijećnici: Marino Dussich (opravdao izostanak) i Mate Mekiš. 
 
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, Zamjenici Gradonačelnika Valdi 
Glavičić i Arijana Brajko, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Elvis Glavičić i 
Vanesa Marić Medica i službenici Jelena Bojić, Davor Lakošeljac i Sabina Burolo. 
Sjednici prisustvuju predstavnici političkih stranaka, predstavnici Mjesnih odbora i građani. 
Sjednicu prate predstavnici medija (D. Kovačić i D. Maul).                                                                                                 
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 2. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrđuje 
kvorum potreban za održavanje sjednice (14 vijećnika).  
 

Predsjednik Gradskog vijeća za sjednicu predlaže izmijenjeni redoslijed dopunjenog 
dnevnog reda:  

 
Dnevni red 

 
1. Verifikacija mandata članovima Gradskog vijeća   
2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja   
3. Pitanja, prijedlozi i informacije  
4. Prijedlog Odluke o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog 

razvoja Grada Buja za razdoblje 2013.-2015. godine 
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5. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
7. Prijedlog Suglasnosti-postupci javne nabave 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada 

Buja-dopuna 
9. Prijedlozi Rješenja o imenovanju radnih tijela 

a. Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja 
b. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe 
c. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
d. Odbor za priznanja i odlikovanja 
e. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije 
f. Odbor za društvene djelatnosti 

10.   Prijedlog Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
      koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno ( 14 vijećnika) prihvaća predloženi dopunjeni dnevni red.  
 
Ad 1 Verifikacija mandata članovima Gradskog vijeća   
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda, navodi da je uslijed podnošenja 
zahtjeva za mirovanje mandata od strane 2 vijećnika došlo do promjena u sastavu Gradskog 
vijeća po sili zakona i utvrđuje pauzu u trajanju od 10 min kako bi se sastala Mandatna 
komisija radi sastavljanja izvješća. 
 
Povratak sa pauze. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje kvorum. Utvrđuje se prisutnost 14 vijećnika. 
(Nedostaju M. Mekiš i M. Dussich). 
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predsjedniku Mandatne komisije Franju Pavličeku. 
Franjo Pavliček se zahvaljuje vijećnicima za dodijeljenu dužnost, navodi da su se našli u 
kompleksnoj situaciji koja je razriješena temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i 
pomoći stručne službe i daje riječ Bojani Puzigaća radi iznošenja izvješća.  
Bojana Puzigaća navodi da je Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Buja  izvršila  uvid 
u rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Buja od 19.05.2013., 
KLASA:013-01/13-01/03, URBROJ:2105/01-03-13-71 predane od strane Gradskog izbornog  
povjerenstva Grada Buja, obavijest Zelenog saveza –Zeleni zaprimljenog 19. lipnja 2013. u 
predmet KLASA: 023-05/13-01/16, zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga 
podnesen 27. lipnja 2013. od strane g. Roberta Buzdakina, zahtjev za mirovanje mandata iz 
osobnih razloga podnesen 27. lipnja 2013. od strane g. Sergia Kramerstetera, dopise IDS-DDI 
od 27. lipnja 2013. u kojima se navodi da IDS-DDI sa koalicijskim partnerom Zeleni savez-
Zeleni nije postigao dogovor oko određivanja zamjenika vijećnicima i kojim se određuju 
zamjenici i Sporazum o podršci i suradnji na lokalnim izborima 2013. sa Dodatkom 
sporazumu o podršci i suradnji na lokalnim izborima zaprimljenim u Upravni odjel za opće 
poslove 28.lipnja 2013. Mandatna komisija je ujedno izvršila  uvid u spise predmeta KLASA: 
023-05/13-01/16 i 023-05/13-01/16 te utvrdila slijedeće: 
-da je Arijani Brajko, sa kandidacijske liste IDS-Zeleni savez-Zeleni, dužnost prestala 
ostavkom podnesenom dana 27.05.2013. 
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-da Lorelli Limoncin Toth sa kandidacijske liste IDS-Zeleni savez-Zeleni mandat miruje zbog 
obnašanja nespojive dužnosti za što je podnijela pisanu obavijest – zahtjev za mirovanje dana 
13.06.2013. 
-da Robertu Buzdakinu sa kandidacijske liste IDS-Zeleni savez-Zeleni mandat miruje iz 
osobnih razloga sukladno čl. 79. st. 6. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12) temeljem 
podnesenog potpisanog zahtjeva od 27.06.2013. 
-da Sergiu Kramersteteru sa kandidacijske liste IDS-Zeleni savez-Zeleni mandat miruje iz 
osobnih razloga sukladno čl. 79. st. 6. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12) temeljem 
podnesenog potpisanog zahtjeva od 27.06.2013. 
Zaključno navodi da je Mandatna komisija uvidom u dostavljeni Sporazum sa Dodatkom 
sporazumu zaključila da se iz istog ne može na nedvojben način zaključiti namjera 
podnositelja kandidacijske liste vezano za zamjenu vijećnika iz čl. 81. Zakona o lokalnim 
izborima dok sa druge strane iz dopisa IDS-DDI proizlazi da IDS-DDI  i Zeleni savez-Zeleni 
nisu postigli dogovor. Sukladno navedenom i čl. 81. st. 3. Zakona o lokalnim izborima, koji 
određuje da, ukoliko nije postignut sporazum ili dogovor onda se zamjenik kandidatu 
određuje na način da se određuje prvi slijedeći neizabrani sa liste, za zaključiti je da Arijanu 
Brajko, Lorellu Limoncin Toth, Roberta Buzdakina i Sergia Kramerstetera (navedeni 
redoslijedom prestanka mandata i početka mirovanja mandata) zamjenjuju sukladno čl. 81. st. 
3. Zakona o lokalnim izborima prvi slijedeći neizabrani kandidat sa liste IDS-DDI-Zeleni 
savez-Zeleni pod rednim brojevima 5.,6.,7. i 8. odnosno Lino Miani, Dragan Čirić, Mate 
Mekiš i Fermino Civitan. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje članovima Mandatne komisije i utvrđuje da se 
pristupa davanju prisege za vijećnike Lino Miani, Dragan Čirić i Fermino Civitan. Vijećnici 
daju prisegu i potpisanu prisegu podnose u predmet KLASA: 023-05/13-01/18. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ vijećnicima koji su svoj mandat stavili u mirovanje. 
Sergio Kramersteter i Robert Buzdakin čestitaju Gradonačelniku i zamjenicima na izbornim 
rezultatima i upućuju čestitke za uspješan rad prisutnim vijećnicima. 
 
Ad 2 Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja   
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i navodi da su vijećnicima na 
raspolaganju obrasci za predlaganje drugog potpredsjednika Gradskog vijeća. 
Utvrđuje se da su zaprimljena dva prijedloga kojim se za potpredsjednike Gradskog vijeća 
Grada Buja predlažu Dragan Čirić i Jasna Opačak. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje kojim se za 
potpredsjednika Gradskog vijeća izabire Dragan Čirić 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja  

 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje kojim se za 
potpredsjednicu Gradskog vijeća izabire Jasna Opačak 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja  
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Ad 3 Pitanja, prijedlozi i informacije  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda i uvodno iznosi informaciju da se 
danas u 20,00 sati u galeriji „Orsola“ održava proslava objave 100. broja „Bujštine“ i da su na 
proslavu pozvani svi vijećnici. Predsjednik Gradskog vijeća dalje daje riječ Gradonačelniku 
Grada Buja radi iznošenja informacija. 
Gradonačelnik Grada Buja pozdravlja vijećnike i sve prisutne i iznosi slijedeće informacije: 
 

-odobren je projekt Izgradnje kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje 
„Kršete“ u okviru programa IPARD-mjera 301 koji je prijavljen 30.05.2012., potpisan 
je memorandum o razumijevanju 17.06.2013., objavljena je dokumentacija za javnu 
nabavu izvođenja radova prema pragu, da je vrijednost projekta 5,5 milijona kuna i da 
će se u izgradnju ići početkom 2014. godine 
 
-izrađen je parcelacijski elaborat po dobivenoj lokacijskoj dozvoli i ishodovana 
potvrda glavnog projekta dana 13.06.2013. za izgradnju rotora Valenari i sva je 
dokumentacija proslijeđena investitoru Hrvatskim cestama radi provedbe postupka 
javne nabave i izbora izvođača radova koji bi trebali započeti u listopadu 
 
-09.04.2013. ishodovana je lokacijska dozvola za rekonstrukciju ulice 1. svibnja, u 
izradi je glavni projekt svih infrastrukturnih vodova a u projekt su zbog kompleksnosti 
uključeni i konzervatori pa bi se početni radovi mogli očekivati u listopadu 
 
-proveden je postupak javne nabave za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na 
području Grada Buja u 2013. i jučer su otvorene ponude i Povjerenstvo će uputiti 
prijedlog Odluke o odabiru najprihvatljivije ponude za ponuditelja Brolex d.o.o. na 
iznos od 231.950,00 kuna odnosno 290.000,00 sa PDV-om 
 
-vezano za problematiku HMP iznosi informacije o priopćenju iz Kabineta Župana IŽ 
koje je bilo dostupno putem medija, daje informaciju vezano za organiziranje peticije 
na području Bujštine i činjenicu da će se slijedeća koordinacija gradonačelnika po toj 
temi održati u Bujama na kojoj će sudjelovati i stručne službe iz IŽ 

 
Jasna Opačak navodi da se slaže sa inicijativom da se ide sa peticijom jer se u posljednje 2 
godine konstantno „mirnim putem“ upozoravalo na tu problematiku i da je kod prijedloga 
prošlog saziva Gradskog vijeća, kojim se tražila smjena ravnateljice, trebalo više inzistirati. 
Damir Kovačević navodi da je dobar prijedlog da se prije koordinacije Gradonačelnika održi 
sastanak po pitanju HMP. 
 
Ad 4 Prijedlog Odluke o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i 
ruralnog razvoja Grada Buja za razdoblje 2013.-2015. godine 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku Grada 
Buja. Gradonačelnik Grada Buja obrazlaže prijedlog i navodi da je cilj ovog prijedloga 
definirati naše lokalne poticaje  kako bi isti postali državni i na taj način bili podložni kontroli 
i nadzoru ali i eventualnoj zabrani od strane EK. Dalje navodi da se bez ovog akta više ne bi 
mogli isplaćivati lokalni poticaji. Za kraj pohvaljuje nadležni Upravni odjel koji je sastavio 
Odluku i koja je korištena kao ogledni primjer u drugim JLS. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
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ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova) donosi Odluku o provedbi mjera unapređenja 

poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Buja za razdoblje 2013.-2015. 
godine 

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

 
Ad 5. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnina  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. Jelena 
Bojić obrazlaže prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude po Natječaju koji je trajao 
od 16.04.2013 do 02.05.2013. i navodi da je za nekretnine pod rednim brojevima 1., 3. i 4. 
pristigla po jedna ponuda dok je za nekretninu pod rednim brojem 2. pristiglo dvije ponude i 
da se predlaže sklapanje ugovora sa ponuditeljem koji je ponudio višu cijenu s obzirom da 
nitko nije ostvario pravo prvenstva. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno (14 vijećnika) donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije 
ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 

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

 
Ad 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. Jelena 
Bojić obrazlaže prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja navodeći katastarske čestice koje se 
izlažu natječaju, površine, mjesto nekretnine i početne cijene. Navodi da je ukupna vrijednost 
natječaja 595.931,80 kuna. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno ( 14 vijećnika) donosi Odluku o raspisivanju natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 

2. Tekst Natječaja biti će objavljen u Službenim novinama Grada Buja 
 
Ad 7. Prijedlog Suglasnosti-postupci javne nabave 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i navodi da je riječ o jednom 
tehničkom usklađenju koje je obrazloženo u samom prijedlogu a odnosi se na raspolaganje 
imovinskim pravima od strane Gradonačelnika i koja moraju biti jasno i nedvojbeno navedena 
u Proračunu Grada Buja. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno (14 vijećnika) donosi Zaključak o davanju suglasnosti 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
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Ad 8 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada 
Buja-dopuna 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda i navodi da je riječ o izmjenama 
koje su predložene na sjednici Odbora za izbor i imenovanja i daje riječ predsjednici Odbora 
za izbor i imenovanje Eliani Barbo. 
Eliana Barbo navodi da je na sjednici Odbora utvrđeno da Odbor za društvene djelatnosti 
pokriva široko područje i to predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, šport, zdravstvo i 
socijalu te se sukladno tome došlo do prijedloga da se sastav proširi za 2 člana. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno (14 vijećnika) donosi Odluku o izmjenama Odluke o 
radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buja 

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

 
Ad 9 Prijedlozi Rješenja o imenovanju radnih tijela 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ predsjednici Odbora za 
izbor i imenovanje Eliani Barbo. 
Eliana Barbo navodi da je dana 27.06.2013. održana prva sjednica Odbora za izbor i 
imenovanja i da su utvrđeni slijedeći prijedlozi:  
 
Prijedlog za imenovanje Odbora za statut, poslovnik i administrativna pitanja 
 
1. Fabrizio Vižintin - predsjednik 
2. Dragan Čirić - član 
3. Bojana Puzigaća - član 
4. Damir Kovačević - član 
5. Moreno Pucer  -član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 
Bojana Puzigaća postavlja pitanje da li bi umjesto g. D. Čirića, s obzirom da je izabran za 
potpredsjednika Gradskog vijeća i na taj način može sudjelovati u radu svih radnih tijela, 
moglo predložiti nekog drugog. 
Eliana Barbo navodi da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio takav prijedlog prije nego li se 
znalo da će g. Čirić biti izabran za potpredsjednika Gradskog vijeća. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da potpredsjednici Gradskog vijeća nemaju pravo 
odlučivanja. 
Ostaje se kod početnog prijedloga. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 
Odbora za statut, poslovnik i administrativna pitanja  

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja 
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Prijedlog za imenovanje Odbora za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe 
 
1. Jasna Opačak - predsjednik 
2. Eliana Barbo - član 
3. Fermino Civitan – član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 
Odbora za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja 

 
Prijedlog za imenovanje Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
 
1. Fabrizio Vižintin -predsjednik 
2. William Vigini -član 
3. Darko Jergović - član 
4. Moreno Pucer -član 
5. Milenko Jović –član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 
Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja 

 
Prijedlog za imenovanje Odbora za priznanja i odlikovanja 
 
1.  Mate Mekiš - predsjednik 
 2.  Norma Acquavita - zamjenik predsjednika 
 3.  Damir Kovačević - član 
 4.  Edi Udovičić - član 
 5.  Klara Šuplina - član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li možemo predložiti g. M. Mekiša za predsjednika Odbora 
a nije još nije položio niti prisegu. Stručna služba odgovara da je g. M. Mekiš vijećnik. 
Bojana Puzigaća postavlja pitanje da li g. M. Mekiš mora biti predsjednik ovog Odbora. 
Predsjednica Eliana Barbo iznosi novi prijedlog Rješenja za imenovanje Odbora za priznanja i 
odlikovanja 
 
1.  Norma Acquavita - predsjednica 
2.  Mate Mekiš – zamjenik predsjednika 
3.  Damir Kovačević - član 
4.  Edi Udovičić - član 
5.  Klara Šuplina – član 
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ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 

Odbora za priznanja i odlikovanja 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 

novinama Grada Buja 
 
Prijedlog za imenovanje Odbora za gospodarsku politiku, razvoj i financije  
 
1.Valter Marušić - predsjednik 
2.William Vigini – zamjenik predsjednika 
3.Eliana Barbo - član 
4.Dragan Čirić- član 
5.Mato Čavarović - član 
6.Josip Vorić - član 
7.Ivan Štiglić -član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 
Bojana Puzigaća postavlja pitanje da li bi umjesto g. D. Čirića, s obzirom da je izabran za 
potpredsjednika Gradskog vijeća i na taj način može sudjelovati u radu svih radnih tijela, 
moglo predložiti SDP-ovog člana Morena Mamilovića. 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da u ovom Odboru moramo imati 4 vijećnika. 
Eliana Barbo navodi da se članovi u Odbore predlažu prema području djelovanja. 
Bojana Puzigaća odustaje od prijedloga. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 
Odbora za gospodarsku politiku, razvoj i financije 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja 

 
Prijedlog za imenovanje Odbora za društvene djelatnosti 
 
1. Bojana Puzigaća - predsjednik 
2. Marino Dussich - član 
3. Maurizio Franceschini - član 
4. Elizabeta Zubak Jurković - član 
5. Melita Livada –član 
6. Damir Kovačević – član 
7. Norma Acquavita - član 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. Nema prijavljenih. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće Grada Buja jednoglasno (14 vijećnika) donosi Rješenje o imenovanju 
Odbora za društvene djelatnosti 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenim 
novinama Grada Buja 
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Ad 10 Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i navodi da je Zakonom o 
plaćama službenika i namještenika u JLS propisano da naknade za rad izvršnog tijela mogu 
max. iznositi 50% plaće koja bi se isplaćivala za profesionalno obavljanje dužnosti. Dalje 
navodi da se u konkretnom slučaju radi o prijedlogu naknade neto u iznosu od 1.500,00 kuna. 
Jasna Opačak postavlja pitanje vezano za izdavanje Rješenja od strane nadležnog pročelnika i 
što to znači. Stručna služba navodi da je riječ o deklaratornom Rješenju kojim se samo 
utvrđuje pravo na naknadu određenu od strane Gradskog vijeća. 
Damir Kovačević postavlja pitanje koliko bi iznosio taj iznos od 50% plaće koja bi se 
isplaćivala za profesionalno obavljanje dužnost. Stručna služba navodi da je to cca. 4.500,00 
kuna. 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da se prilikom izrade prijedloga konzultiralo i druge 
gradove i da smo se odlučili za prvi prijedlog u tom iznosu a nakon proteka vremena utvrditi 
će se da li taj iznos pokriva njihove troškove u vezi sa volonterskim obavljanjem dužnosti. 
Posebno navodi da isplata ove naknade isključuje ostale naknade s obzirom da zamjenici 
gradonačelnika nisu u radnom odnosu pa ni nemaju pravo na ostale neoporezive naknade 
sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. 
Damir Kovačević navodi da bi zamjenike Gradonačelnika trebalo pitati da li se slažu sa 
predloženim iznosima. Gradonačelnik Grada Buja navodi da je taj prijedlog usuglašen sa 
zamjenicima. 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno (14 vijećnika) donosi Odluku o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

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

 
Gradonačelnik Grada Buja navodi da smo pozvani na izložbu povodom obilježavanja izlaska 
100. broja Bujštine a nakon toga su vijećnici pozvani na domjenak u ugostiteljski objekt 
„Rondo“. 
Za kraj Gradonačelnik koristi priliku da još jednom pozove vijećnike, za što su im ujedno 
upućeni pozivi, na obilježavanje ulaska RH u Europsku uniju kod hotela Mulino sa 
protokolarnim događajem PU Istarske na graničnom prijelazu Kaštel. 
 
Završetak sjednice u 20,30 sati. 
 
Zapisničar: Davor Lakošeljac 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
PREDSJEDNIK 
Fabrizio Vižintin 

 


