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ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  07.02.2014. 
 

                                      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,  Fermino Civitan, Moreno Mamilović, Bojana 
Puzigaća, Jasna Opačak, William Vigini, Valter Marušić i Franjo Pavliček. 
Nedostaju slijedeći vijećnici: Mate Mekiš (opravdao se zbog radne obveze), Damir Kovačević 
(na službenom putu) Dragan Čirić i Maurizio Franceschini. 
  
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, te službenici Jelena Bojić, Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 
Sjednicu prate predstavnici medija ( Davor Maul i Kristina Flegar).                                                                                                                                                   
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 6. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 12 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Odmah je uvodno predložio izmjenu dnevnog reda na način da se nadopunjuje kako slijedi: 
 
Dnevni red 

1. Pitanja, prijedlozi i informacije 
2. Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
3. Prodaja poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI 

TERMINAL BUJE d.o.o.: 
a)Odluka o prodaji poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI 
TERMINAL BUJE d.o.o. 
b)Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje poslovnog udjela 
Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 
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c) Zaključak o prihvaćanju poziva za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog 
udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. i 
nacrta ugovora o prijenosu poslovnog udjela 
4. Prijedlog Odluke o zaduživanju-Dugoročni kunski kredit za financiranje projekta 
izgradnje kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju 
Kršete 
5.Prijedlog 2.dopune Pravilnika o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža i javnih 
površina ispred poslovnih prostora 
6.Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
8. Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2014.godinu 
9. Razno 
 

ZAKLJUČAK 
1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 

 
Ad 1 Pitanja, Prijedlozi i Informacije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda, te kako pitanja i prijedloga nema 
daje riječ Gradonačelniku koji je izrazio želju da informira prisutne o aktivnostima u Gradu. 
Gradonačelnik navodi da će dati nekoliko informacija o ovogodišnjim projektima.  
Prva informacija vezana je za rotor Valenari. Navodi da je održano nekoliko prethodnih 
sastanaka vezanih za regulaciju prometa i početak radova, međutim čeka se potpisivanje 
ugovora između investitora i izvođača radova a prema njihovim riječima početak radova 
planira se za 15-ak dana. 
Slijedeća je informacija vezana za kanalizaciju sa pročišćivačem u Kršetama. 
Navodi da je 28. siječnja  potpisan ugovor za izvođačima, sa Vodoprivredom iz Buzeta i 
Almes Eko iz Rijeke. Ugovori i garancije su na ovjeri, postupak javne nabave je još uvijek u 
tijeku a radovi bi trebali započeti početkom idućeg mjeseca. Iznos ukupne investicije je  
3.865.000,00 kuna odnosno manje od očekivanog. 
Treća informacija je vezana za rekonstrukciju ulice 1. svibnja. Navodi da je projekt konačno 
„skoro“ gotov, još uvijek se usklađuje sa projekt i ubrzo će se riješiti, za koji mjesec 
(proljeće) će se započeti sa radovima (vjeruje prije završetka školske godine) 
Četvrta informacija je rekonstrukcija i dogradnja OŠ Mate Balote  Buje – investicija koja neće 
biti realizirana ove godine nego tek 2016. 
Navodi da je potpisan  Sporazum prošli tjedan, učešće Grada Buja iznosi 10% a maksimalna 
moguća naknada  iznosi 2.227.000,00 kuna, odnosno 278.000,00 kuna godišnje s PDV-om 
Zadnja informacija je vezana za žitelje starogradske jezgre koji su sada malo bolje informirani 
o samoj regulaciji prometa i parkiranja. Stanovnici tog dijela grada su uglavnom zadovoljni 
novim sustavom parkiranja, iako ima i određenih problema koji se rješavaju u hodu. Još 
uvijek stižu zahtjevi za parkirne karte. 
 
Ad 2 Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa  5. sjednice Gradskog vijeća od 06. 12. 2013.g. 
Kako primjedbi nema daje Zapisnik na glasovanje. 
ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa  5.  sjednice Gradskog vijeća 
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Ad 3  Prodaja poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI 
TERMINAL BUJE d.o.o. 
 

a) Odluka o prodaji poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu 
ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 

 
Fabrizio Vižintin otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ službenici Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić navodi da Odluka se temelji na Pravilniku o prodaji dionica i udjela stvari i prava 
javnim prikupljanjem ponuda, reguliran je način, postupak i uvjeti prodaje. 
Predmet prodaje javnim prikupljanjem ponuda jest poslovni udjel Grada Buja u trgovačkom 
društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o.za vrijednost u nominalnom iznosu od 1.210.100,00 
kn (početna cijena). 
Poslovni udjel Grada Buja u temeljnom kapitalu predstavlja udio od 25%, sastoji se od 
10.000,00 kuna uplaćenih u novcu i od stvari - nekretnina unesenih u temeljni kapital društva 
ugovorom od 29.01.2007. u vrijednosti od 1.200.100,00 kn. 
Način prodaje udjela, sadržaj i prilozi ponude utvrđeni su ovom Odlukom. Kao jamstvo za 
ponudu ponuditelji su dužni dostaviti polog za sudjelovanje u visini od najmanje 30% od 
početne cijene, odnosno 363.030,00 kuna. Ponuda se daje osobno u sjedištu Grada Buja-Buie 
do 20. veljače 2014.g. do 12,00 sati a otvaranje ponuda izvršiti će se 21. veljače 2014.g. u 
09,00 sati. Ponude otvara Komisija koja će sastaviti Zapisnik i podnijeti Gradskom vijeću 
prijedlog na donošenje Odluke. Nakon donošenja Odluke zaključuje se Ugovor o prijenosu 
poslovnog udjela.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu  i daje riječ vijećniku Morenu Mamiloviću. 
 
Moreno Mamilović  postavlja pitanje vezano za cijenu da li je ista adekvatna ili preniska i da 
li se nekretnine mogu prodati odvojeno. 
 
Jelena Bojić navodi da je predmet prodaje poslovni udjel, nisu nekretnine  te odvojena prodaja 
nekretnina nije moguća, one su unesene u društveni kapital. Poslovni udjel sastoji se od 
10.000,00 kuna uplaćenih u novcu i dvije nekretnine. Predmet prodaje je poslovni udjel. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 9 glasova za i 3 protiv prihvatilo Odluku o prodaji poslovnog udjela 
Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 
 

b) Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje poslovnog 
udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 

 
Jelena Bojić navodi da se gornjom Odlukom imenuju članovi Komisije za prodaju poslovnog 
udjela u Trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o., Digitronska 33, Buje, 
javnim prikupljanjem ponuda i to: 

1. Jelena Bojić za predsjednika 
2. Vanesa Marić Medica za člana 
3. Fabrizio Vižintin za člana 
4. Valter Marušić za člana 
5. Nada Franković za člana 
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Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova za i 2 protiv  prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju 
Komisije za provođenje postupka prodaje poslovnog udjela Grada Buje-Buie  trgovačkom 
društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 
 

c) Zaključak o prihvaćanju poziva za javno prikupljanje ponuda za kupnju 
poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL 
BUJE d.o.o. i nacrta ugovora o prijenosu poslovnog udjela 
 

Jelena Bojić navodi da Zaključak o prihvaćanju poziva i nacrta ugovora te Poziv za javno 
prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL 
BUJE d.o.o., prema odredbama Pravilnika mora postojati i mora se potvrditi na Gradskom 
vijeću. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova za i 2 protiv prihvatilo Zaključak o prihvaćanju poziva za 
javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom 
društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. i nacrta ugovora o prijenosu poslovnog udjela. 
 

 
Ad 4  Prijedlog Odluke o zaduživanju-Dugoročni kunski kredit za financiranje projekta 
izgradnje kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju 
Kršete 
 
 
Fabrizio Vižintin otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Loreti Makovac. 
Loreta Makovac obrazlaže postupak zaduživanja. Navodi da je proveden postupak javne 
nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja te je od  četiri ponuditelja izabrana  Istarska 
kreditna banka Umag d.d. 
Uvjeti zaduživanja navedeni su u Odluci o kreditnom zaduženju Grada Buje-Buie od 28. 
siječnja 2014.g. Klasa:403-01/13-01/03. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o zaduživanju-Dugoročni kunski 
kredit za financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda u naselju Kršete 
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Ad 5 Prijedlog 2.dopune Pravilnika o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža i 
javnih površina ispred poslovnih prostora 
  
Fabrizio Vižintin otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ pročelniku Elvisu Glavičiću. 
 
Elvis Glavičić izvješćuje da se ovom Dopunom dopunjuje Pravilnik o cijenama zakupa 
poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred poslovnih prostora od 18. 11.2010. na 
način da se u tabličnom prikazu u točki II. Pod rednim brojem 2.- javne površine ispred 
poslovnih prostora dodaje nova djelatnost sa pripadajućim početnim cijenama po zonama i to 
kao objekt zakupa-javne površine ispred poslovnih prostora, djelatnost-neuređeno 
građevinsko zemljište koje služi poslovnoj namjeni, za njih je određena cijena, i to 2,00 kune 
za I zonu (naselje Buje) i 1,00 kunu za II zonu (sva ostala naselja). U ovu cijenu ne 
obračunava se PDV. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog 2. dopune Pravilnika o cijenama zakupa 
poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred poslovnih prostora. 
 
6. Prijedlog odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. 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. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 
ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
 
Jelena Bojić obrazlaže dopunu Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu  Grada Buja. Navodi da je došlo do greške u Odluci, za nekretnine pod red.br. 4., 
odnosno k.č.br. 80/3 zgr., k.č.br. 81 zgr. i k.č.br. 940 sve k.o. Kaštel za koje je naknadno  
utvrđeno da  nisu u vlasništvu Grada Buja, te se stoga povlače iz natječaja i umjesto njih 
predlaže se, po zahtjevu stranke, prodaja k.č.br. 71/1 zgr. k.o. Kaštel. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Buja 
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8. Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2014.godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda (dopunjena točka) i otvara 
raspravu. 
 
Kako nema javljanja predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 
2014.godinu. 
 
9. Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 
 
Dovršeno u 18,45! 
      

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

 
 
 


