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ZAPISNIK 
 

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  06.12.2013. 
 

                                      koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 18,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, 
Eliana Barbo, Moreno Pucer, Lino Miani, Dragan Čirić, Fermino Civitan, Moreno Mamilović, 
Bojana Puzigaća, Jasna Opačak, Damir Kovačević, William Vigini, Valter Marušić i Franjo 
Pavliček. 
Nedostaju slijedeći vijećnici: Maurizio Franceschini i Mate Mekiš (opravdao izostanak) 
  
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica gradonačelnika Arijana 
Brajko, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Elvis Glavičić, i Vanesa Marić Medica, 
službenici: Nada Franković, Jelena Bojić, Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 
Sjednicu prate predstavnici medija ( Davor Maul, Vedrana Habereiter i Luka Jelavić).                                                                                                                                                   
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 5. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrđuje 
kvorum potreban za održavanje sjednice (14 vijećnika prisutnih). Odmah je uvodno predložio 
izmjenu dnevnog reda na način da se nadopunjuje kako slijedi: 
 
Dnevni red 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta javno-privatnog partnerstva za osnovnu školu 
„Mate Balote“ Buje  

2. Verifikacija zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Pitanja, prijedlozi i informacije 
4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2013.godinu u: 

-Programu investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 
2013.godini, 
-Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini 
-Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini 
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-Programu kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje 
u 2013. godini 
5. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2014.godinu s projekcijama za 2015. I 
2016. godinu s odgovarajućim programima 
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2014.godinu, 
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja za 2014.godinu sa projekcijom za 2015. I 
2016.godinu, 
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i 
jedinstvenosti Istre, 
9.   Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana 
stambeno-industrijske zone „STANICA“ Buje (radna zona), 
10. Prijedlog planova koncesija za komunalne djelatnosti 
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6.Maj d.o.o. za 
komunalne usluge, 
12. Prijedlog dopune Pravilnika o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža i javnih 
površina ispred poslovnih prostora, 
13. Prijedlog Zaključka o obračunu PDV-a na zakup građevinskog zemljišta, 
14. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim 
parkiralištima Grada Buja sa odgovarajućim Pravilnikom, 
15.  Prijedlog Odluke o prihvatu  najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnine, kč.br. 625/2 k.o. Kaštel 
16. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnina, 
17. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja, 
18.  Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja radova za obavljanje komunalne djelatnosti       
održavanja nerazvrstanih cesta  

            19.  Razno 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 

Ad 1 Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta javno-privatnog partnerstva za osnovnu 
školu „Mate Balote“ Buje 
 
Gradonačelnik pozdravlja predstavnice Istarske županije i to gđu. Patriciu Smoljan i Lorenu 
Brgić, te ravnateljicu osnovne škole „Mate Balote“ Buje Rozanu Jović. 
Ukratko, uvodno obrazlaže projekt javno-privatnog partnerstva za osnovnu školu „Mate 
Balote“ Buje. 
Patricia Smoljan, pročelnica UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije 
obrazlaže projekt „Istarska županija i Grad Poreč-škole“ koji će se realizirati po ugovornom 
obliku javno-privatnog partnerstva, a objedinjuje Medicinsku školu Pula, OŠ Mate Balote 
Buje, OŠ Finida Poreč  i OŠ Poreč, Područna škola Žbandaj. 
U konačnici projekt JPP-a u vrijednosti od 273 milijuna kuna objedinio bi OŠ Mate Balote u 
Bujama kao rekonstrukciju postojeće zgrade, dogradnju u zapadnom ulaznom i 
sjeveroistočnom dijelu uz izgradnju potpornog zida te opremanje i uređenje okoliša 
Navodi da osnovni princip projekta JPP-a se sastoji u tome da javni partner određuje svoje 
potrebe u obliku izlaznih specifikacija, razinu performansi i standarde kroz cijeli vijek trajanja 
ugovora; a privatni partner osigurava sav tehnički dio (projektiranje, izgradnju, operativnu 
provedbu itd) koje zadovoljavaju izlazne specifikacije i prihvaća tehnički i komercijalni rizik. 
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Privatni partner financira potrebne investicije i zato snosi „rizik kapitala“. Prima naknadu 
(uplate) samo kada projekt uđe u operativni fazu.  
Navodi da je JPP dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnerstva gdje 
privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu projektiranja, gradnje javne 
infrastrukture, a u svrhu pružanja usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera. 
Ako se snizi razina usluge i postavljenih standarda, plaćanje se umanjuje kao kompenzacija 
ugovaratelju za neisporučene usluge. 
Okvirnim programom izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina po modelu JPP 
propisana je struktura JPP naknade Projekta na slijedeći način: 
-55% JPP naknade financira se iz Državnog proračuna, pozicije Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta; 
-35% JPP naknade financira se iz proračuna Županije; 
-10% JPP naknade financira se iz proračuna gradova. 
Prema sadašnjim projekcijama Komparatora troškova javnog sektora, ukupna obveza plaćanja 
proporcionalnog dijela godišnje naknade iz Proračuna Grada Buja bi bila 278.398,24 kuna (sa 
PDV-om). Prvo plaćanje naknade iz Proračuna planirano je za 01. 10. 2016.godine.  
 
ZAKLJUČAK 

1. Vijećnici su usvojili Odluku o prihvaćanju projekta javno-privatnog partnerstva za 
osnovnu školu „Mate Balote“ Buje sa 13 glasova za i jednim suzdržanim. 

 
Ad 2 Verifikacija zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog vijeća  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik 4. Sjednice Gradskog vijeća od 29. 10. 2013.g. 
 
Kako primjedbi nema daje Zapisnik na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

2. Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa  4.  Sjednice Gradskog vijeća 
 
Ad 3  Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Fabrizio Vižintin otvara 3. točku dnevnog reda. 
 
Kako pitanja, prijedloga i informacija nema nastavlja se sa dnevnim redom. 

 
Ad 4  Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2013.godinu u: 
-Programu investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 
2013.godini 
 
Fabrizio Vižintin otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Loreti Makovac. 
Loreta Makovac obrazlaže prijedlog drugog rebalansa kao jednu vrstu tehničkog rebalansa, 
koji je već obrađen sa Odborima i Komisijama. 
Navodi kako je došlo do nepredvidivih i hitnih potreba u Programima Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti a našlo se prostora u Programima Upravnog odjela za prostorno 
planiranje i tako je izvršena preraspodjela između programa. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
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ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Izmjenu i dopunu proračuna Grada Buja za 

2013.godinu u Programu investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih 
ulaganja u 2013. godini 

 
 
Ad 5  Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2014.godinu s projekcijama za 2015. i 
2016. godinu s odgovarajućim programima 
 
Fabrizio Vižintin otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
 
Gradonačelnik izvješćuje kako je Plan za 2014. prijedlog proračuna na 33.931.101,06  s 
Projekcijom za 2015. u iznosu od 33.784.758,58 i projekcijom za 2016. u iznosu od 
29.792.480,47 kuna. 
Kao bazu i osnovu za izradu prijedloga proračuna služio je rebalans iz ove godine, te je 
prijedlog povećanje plana za iduću godinu od 37 % što se odnosi na projekt izgradnje 
kanalizacijskog sustava u Kršetama i prvenstveno za rekonstrukciju ulice 1. svibnja u Bujama. 
Loreta Makovac čita program i sumarnu promjenu. 
 

1. Program javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za Grad 
Buje u 2014.godini sa projekcijama za 2015. i 2016. 
Prijedlog je iznos od 4.208.000,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
4.292.160,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od 4.420.922,00 kuna 

 
2. Programa javnih potreba u području kulture u Gradu Buje u 2014.godini sa 

projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
Prijedlog je iznos od 1.535.607,61 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
1.534.652,09 kuna i sa projekcijom za 2016. od 1.540.615,00 kuna 
 

3. Program javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih u Gradu Buje u 
2014.godini sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu 

 
Prijedlog je plana u visini od 629.590,50 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
684.590,50 kuna i sa projekcijom za 2016. od 684.590,50 kuna 
 

4. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u Gradu Buje u 2014.godini sa 
projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
 
Prijedlog je plana u visini od 649.000,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
649.000,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od 649.000,00 kuna 
 

5. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi u Gradu Buje u 
2014.godini sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
 
Prijedlog je plana u visini od 706.050,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
706.050,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od 706.050,00 kuna 

 
6. Program poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Gradu Buje u 2014.godini 

sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
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Prijedlog je plana u visini od 306.785,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
306.785,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od 306.785,00 kuna 
 

7. Program investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja za Gradu 
Buje u 2014.godini sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
 
Prijedlog je plana u visini od 1.292.000,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
932.000,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od  922.000,00 kuna 
 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za Gradu Buje u 2014.godini sa 
projekcijama za 2015. i 2016.godinu 
 
Prijedlog je plana u visini od 4.607.000,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od 
4.632.000,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od  4.667.000,00 kuna 
 

9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. sa projekcijama 
za 2015. i 2016. godinu 
 
Prijedlog je plana u visini od 4.888.400,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od      
3.989.900,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od 1.395.000,00 kuna 
 

10.  Program kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u 
2014.godini 
 
Prijedlog je plana u visini od 7.060.000,00 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od      
8.710.000,00 kuna i sa projekcijom za 2016. od  6.800.000,00 kuna 
 

11. Program projekata međunarodne suradnje Grada Buja u 2014.godini i projekcijama za 
2015. i 2016.godini 

 
Prijedlog je plana u visini od 1.008.330,98 kuna za 2014.; sa projekcijom za 2015. od            
150.075,620 kuna i sa projekcijom za 2016. od  7.000,00 kuna 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Proračuna Grada Buja za 2014.godinu sa 
odgovarajućim programima 
 
 
Ad  6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2014.godinu, 
 
 
Fabrizio Vižintin otvara 6. točku dnevnog reda i ukratko obrazlaže Odluku o izvršavanju 
proračuna Grada Buja za 2014.godinu. 
Navodi da je prijedlog dopune  u čl. 6. Prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja 
za 2014. godinu i to da se u st. 3. i 4. dodaje da Gradonačelnik odlučuje o raspolaganju 
ostalom imovinom, te u st. 5. dodaje se da Gradsko vijeće Grada Buja daje prethodnu 
suglasnost Gradonačelniku Grada Buja za donošenje odluka i sklapanje ugovora u postupcima 
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javne nabave planiranim u 2014.godini za koja su sredstva osigurana Planom Proračuna 
Grada Buja za 2014.godinu sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu sa odgovarajućim 
Programima. 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 
2014.godinu 
 
Ad 7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja za 2014.godinu sa projekcijom za 2015. i 
2016.godinu, 
 
Fabrizio Vižintin otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Loreti Makovac. 
 
Loreta Makovac ukratko obrazlaže Odluku,  izvješćuje da je određen iznos sredstava u iznosu 
od 3.360,00 kuna za svakog člana Gradskog vijeća na bazi Odredbi Zakona o financiranju 
aktivnosti i izborne promidžbe (NN-48/13) te za svakog izabranog člana Gradskog vijeća 
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci ili nezavisnom vijećniku pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu. 
Sveukupna sredstva predviđena financiranje političkih stranaka za 2014.godinu je 55.104,00 
kuna. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja za 2014.godinu sa 
projekcijom za 2015. i 2016.godinu. 
 
Ad 8 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i 
jedinstvenosti Istre 
 
Fabrizio Vižintin otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik ukratko obrazlaže Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre, 
navodi da Istra kao županija funkcionira po principu regije jer za to ima sva obilježja kako 
geografska i povijesna, tako i kulturna i gospodarska. Višeetnička, višekulturna i višejezična 
je zajednica, područje gdje svaki građanin uživa puno pravo izražavanja i razvoja etničke, 
vjerske, kulturne, političke i jezične slobode te da ne smijemo prihvatiti daljnju centralizaciju 
koja nam se nameće. 
Na kraju navodi da je Skupština Istarske županije jednoglasno usvojila Deklaraciju još 29. 
listopada 2013.g. 
Predsjednik Gradskog vijeća  otvara raspravu i daje riječ Jasni Opačak. 
Jasna Opačak navodi kako je za prihvaćanje takve Deklaracije te navodi da je loše da se danas 
govori o takvoj Deklaraciji, Istra se vraća pomalo u vrijeme nakon završetka II svjetskog rata 
kada se Istra morala držati pod kontrolom. Mnogo je institucija otišlo iz Istre  i mnoge će otići 
u Rijeku i žao joj je da ta Deklaracija neće utjecati na reformu koja prešutno ide preseljenjem 
državnih tijela iz Istre. 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu navodi da se slaže sa navodima Jasne Opačak i 
da se nada da će se s tim aktivnostima stati. Daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o 
regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre. 

 
Predsjednik gradskog vijeća predlaže pauzu od 10 minuta. 
 
Ad 9 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana 
stambeno-industrijske zone „STANICA“ BUJE (radna zona) 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Vanesi Marić-Medici. 
Vanesa Marić-Medica ukratko obrazlaže Odluku. Navodi da je postupak stavljanja izvan 
snage započeo donošenjem Odluke o pokretanju postupka na sjednici Gradskog vijeća Grada 
Buja još u listopadu 2013.godine a objavljena je u Službenim novinama Grada Buja 11/13. 
Razlozi su bili obrazloženi detaljno u članku 8. navedene Odluke te je postupak stavljanja 
izvan snage određen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, odnosno Odluka o 
pokretanju dostavljena je svim nadležnim tijelima i pravnim osobama na mišljenje te je 
održana javna rasprava u trajanju 8 dana gdje nije bilo primjedbi od nadležnih tijela koja 
sudjeluju u postupku stavljanje izvan snage te se dostavlja na donošenje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
ZAKLJUČAK 

Gradsko  vijeće jednoglasno  prihvaća prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela 
Provedbenog urbanističkog plana stambeno-industrijske zone „STANICA“ BUJE 
(radna zona) 

 
10.   Prijedlog planova koncesija za komunalne djelatnosti 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
 
Elvis Glavičić ukratko obrazlaže da se na temelju odredbi Zakona o koncesijama moraju 
donijeti  godišnji odnosno trogodišnji planovi o davanju koncesija na području komunalne 
djelatnosti. 
U prijedlozima je detaljno naznačen prihod, rok, godišnje naknade planirane i procijenjene i te 
predlaže donošenje.  
Bojana Puzigaća postavlja pitanje vezano za imenovanje članova Stručnog povjerenstva za 
davanje koncesija. Elvis Glavičić navodi da članovi još nisu imenovani i da će ih 
Gradonačelnik imenovati prije isteka postojećih ugovora o koncesiji, kada se bude proveo 
novi javni natječaj za pojedinu koncesiju. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

Gradsko  vijeće jednoglasno  prihvaća Prijedlog planova koncesija za komunalne 
djelatnosti  

 
11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6. MAJ d.o.o. za 
komunalne usluge 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
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Elvis Glavičić navodi da se sukladno odredbi Zakona o vodama daje suglasnost trgovačkom 
društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag, Tribje 2 za osnivanje trgovačkog društva s 
ograničenom odgovornošću koje će obavljati djelatnosti javne odvodnje od 01. siječnja 2014. 
godine. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
ZAKLJUČAK 
Gradsko  vijeće jednoglasno  prihvaća prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge 
 
Predlaže se pauza od 10 minuta. 
 
Nastavlja se sjednica. Predsjednik je pozvao Vanesu Marić Medica koja će istovremeno 
obrazlagati slijedeće dvije točke dnevnog reda. 
 
12. Prijedlog dopune Pravilnika o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža i javnih 
površina ispred poslovnih prostora 
13.  Prijedlog Zaključka o obračunu PDV-a na zakup građevinskog zemljišta 
 
 
Vanesa Marić Medica  istodobno obrazlaže dopunu pravilnika o cijenama zakupa iz  toč. 12.  
i Zaključak o obračunu PDV-a na zakup građevinskog zemljišta iz toč.13. 
Navodi da je pravni temelj za dopunu pravilnika o cijenama zakupa i obračuna PDV-a na 
zakup građevinskog zemljišta odredba čl.6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
koji je objavljen ove godine i kojem je propisano da JLS postaju obveznici plaćanja poreza na 
dodanu vrijednost ako obavljaju gospodarsku djelatnost odnosno ostvareni prihod prelazi 
iznos od 230.000,00 kuna godišnje. 
Kako prihod Grada Buja prelazi iznos od 230.000,00 kuna potrebno je da se cijena zakupa 
poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred poslovnih prostora postignuta na javnom 
natječaju uveća za zakonom propisanu stopu poreza na dodanu vrijednost. 
Na postojeće ugovorene cijene zakupa poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred 
posl. prostora obračunati će se za zakonom propisana stopa poreza na dodanu vrijednost o 
čemu će biti sastavljene odgovarajuće isprave. 
Za prostore koji se daju na korištenje udrugama i neprofitnim organizacijama temeljem 
Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora utvrđuje se naknada u iznosu od 1,00 kn/m2 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 
Moreno Mamilović postavlja pitanje da li bi Grad mogao umanjiti, ublažiti  najmoprimcima 
cijenu zakupa. 
Vanesa Marić Medica navodi da su dugovanja velika a Grad mora platiti PDV i na 
nenaplaćenoj zakupnini te da se nikad ne pokrene odmah ovrha već se ulazi u susret 
zakupnicima. 
Gradonačelnik predlaže da se za godinu dana obračunaju svi troškovi i utvrde rezultate 
naplate PDV-a pa će se onda vidjeti mogućnost smanjenja.. 
Damir Kovačević nadovezuje se sa jednom rečenicom koja nije tema ove sjednice ali je 
svakako bitna i to je pitanje koliko je Gradu potrebno komunalno poduzeće, koliko je 
potrebna gradska uprava i koliko je ona velika i koliko nas to sve košta, navodi da su to  stvari 
koje se direktno vezane za to pitanje i za ovu današnju raspravu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluka na glasovanje. 
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ZAKLJUČAK 
1. Gradsko  vijeće jednoglasno  prihvaća prijedlog dopune Pravilnika o cijenama zakupa 

poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred poslovnih prostora. 
2. Gradsko  vijeće jednoglasno  prihvaća prijedlog Zaključka o obračunu PDV-a na 

zakup građevinskog zemljišta. 
 
14. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim 
parkiralištima Grada Buja sa odgovarajućim pravilnikom 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 14. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić navodi da je napokon Grad dobio Suglasnost od policijske uprave te da je i ova 
točka stavljena na dnevnom redu. 
Elvis Glavičić ukratko obrazlaže Odluku, navodi da tehničke i organizacijske poslove, 
naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, te druge poslove na javnim 
parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo CIVITAS BULLEAURUM d.o.o. Buje. 
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom i parkirališta u starogradskoj jezgri koristi se 
dnevna parkirna karta. Dnevna parkirna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko 
razdoblje za koju je izdana. Korisnici koji nemaju parkirnu kartu za starogradsku jezgru, 
postavljenu u parkiranom vozilu organizator parkiranja izdaje naloga za plaćanje Dnevne 
karte u iznosu od 100,00 kn  i troškove opomene u iznosu od 40,00 kn. 
Prema projektnom elaboratu postoji  ukupno 105 neuređena parkirna mjesta i 31 asfaltirana 
parkirna mjesta. 
Pristiglo je ukupno 129 zahtjeva od kojih je 113 udovoljeno. 
Može se zaključiti da prema učinjenom očevidu i analizi broja raspoloiživih poarkirnih mjesta 
u odnosu prema broju vozila stanovnika u Starogradskoj jezgri bi tzrebao biti dovoljan broj 
parkirnih mjesta.  Odluka bi stupila na snagu  01.01. 2014.g. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o organizaciji,načinu naplate i kontrole parkiranja 
na javnim parkiralištima Grada Buja sa odgovarajućim pravilnikom. 
 
 
15. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnine, k.č.br. 625/2 k.o. Kaštel 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 15. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
 
Jelena Bojić navodi da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća odgođeno donošenje Odluke 
vezano za prihvat najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine za 
k.č.br. 625/2 k.o. Kaštel. 
Razlog je bio prigovor od strane Andree Bassanese u odnosu na sklapanje ugovora sa 
ponuditeljicom Vidonis Marijom iz Kaštela 126, Buje, gdje se navodi da je Povjerenstvo 
pogrešno prezentirao stvarno stanje na terenu te da se ulaz na nekretninama u vlasništvu 
Andree Bassanese ne nalazi s javne prometnice već s k.č.br. 625/2 koje je predmet prodaje i 
nadalje, da je ugovor o zakupu s Vidonis Marijom zaključen bez provedenog javnog natječaja, 
slijedom čega je ugovor ništav. 
Jelena Bojić obrazlaže da navode koji se odnose na pristup s javne prometnice nekretninama u 
vlasništvu Andree Bassanese, Povjerenstvo u cijelosti odbacuje, jer iste ostvaruju pristup s 
javne prometnice što je utvrđeno uviđajem na licu mjesta i o čemu postoji fotodokumentacija. 
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Nadalje, navode koji se odnosi na ugovor o zakupu Povjerenstvo u cijelosti odbacuje s 
obrazloženjem da tada (1995.godine) zakonom nije bila propisana obveza provođenja javnog 
natječaja. Navodi da je Povjerenstvo utvrdilo kako je ugovor o zakupu s Vidonis Marijom, 
važeći ugovor, koji se izvršava 18 godina i koji nikada od trenutka zaključenja nije bio 
predmet spora među ugovornim strankama te da je prilikom sastavljanja istoga došlo do 
tiskarske greške zbog čega je umjesto k.č.br. 625 pogrešno napisana k.č.br. 685. 
Navodi da je slijedom svega iznijetog, Povjerenstvo takav ugovor prihvatilo kao valjan dokaz 
o pravu prvenstvene kupnje predmetne nekretnine te u cijelosti ostaje kod prijedloga Odluke o 
prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine s gđom Vidonis 
Marijom, te predlaže da Gradsko vijeće Grada Buja odbije  prigovor kao neosnovani i na 
zakonu neutemeljeni. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje riječ vijećniku Draganu Čiriću. 
Dragan Čirić navodi da je u interesu Grada (kao Grad vina i maslinovog ulja) da se ta 
nekretnina, koja neposredno graniči sa parcelom od Andree Bassanese, prodaje njemu. 
Nadalje, navodi da će se ukoliko se ta parcela prodaje Vidonis Mariji i dođe do sudskog spora  
i Grad izgubi taj spor doći će do velike financijske štete te predlaže da Grad ukoliko nije 
siguran u svezi sporne čestice da poništi natječaj u tom dijelu. 
Jelena Bojić navodi da su pravila propisana i da Grad i Gradsko vijeće nisu nadležni za 
osporavanje ugovora ili ga utvrditi nevažećim, za to je nadležan samo sud. 
Fermino Civitan navodi da Grad mora uzeti u obzir činjenicu da je Andrea Bassanese veliki 
maslinar i vinogradar i od velikog interesa za proračun. 
 
Franjo Pavliček navodi da je razgovarao sa strankama u postupku te da bi bilo dobro da se još 
jednom pokuša postići sporazum između stranaka.. Predlaže da se stranke dogovore. 
Bojana Puzigaća navodi da prihvaća Prijedlog Povjerenstva, da postoji ugovor koji nije 
sporan te da Gradsko vijeće nema ulogu suda nego mora postupati po važećim gradskim 
odlukama i propisani kriterijima za prodaju nekretnina. U interesu je da se nekretnina proda i 
na temelju navedenih dokaza Gradsko vijeće nema što komentirati, ovakav spor ne može biti 
rasprava vijeća. 
Jasna Opačak navodi da je na prošloj sjednici rečeno da će se naknado dostaviti nove 
činjenice koje će biti važne za donošenje odluke a koje još nisu dostavljene te da ako je 
sudska presuda donesena u korist Marije Vidonis onda smatra da navedeno zemljište treba 
njoj i pripasti jer ona i plaća najam. 
Fabrizio Vižintin navodi da je očekivao nove pravovaljane dokaze koje nisu dostavljeni a sa 
dostavljenim prigovorom je nemoguće promijeniti mišljenje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće  (8 za, 3 suzdržano i 2 protiv, jedan je vijećnik prije glasanja napustio 
sjednicu)   donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
16. Prijedlog odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 16. 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 daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
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ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 
ugovora o kupoprodaji nekretnina. 

 
17. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 17. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
 
Jelena Bojić daje informaciju o nekretninama te o ukupnoj vrijednosti istih. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Buja 
 
18. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja radova za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 18. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić zahvaljuje na uvrštenju Odluke u dnevni red sjednice, ukratko obrazlaže slijed 
natječaja, izvješćuje da je pristigla jedna ponuda, važeća, potpuna te predlaže sklapanje 
ugovora na 4 godine sa  trgovačkim društvom iz Kaldanije . 
Otvara se rasprava. 
Na pitanje vijećnika Morena Mamilović, koji ke pitao što predstavlja iznos od 181,25 kuna, 
izvješćuje da je to zbir jediničnih cijena koji je pomnožen sa odgovarajućim koeficijentima. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru izvoditelja radova za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

 
19. Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća podsjeća da se u siječnju organizira edukacija za Vijećnike te ih 
moli da se odazovu u što većem broju. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 19. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik  zahvaljuje na usvajanju Proračuna te zahvaljuje sve članove Odbora i 
Komisija te obavještava vijećnike da će biti pozvani na druženje za kraj godine odnosno prije 
Božića. 
 
Završeno u 21,00! 
      

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

 
 


