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Buje, 28.03.2014. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  28.03.2014. 

 

                                      koja se održava  u prostorijama POU Buje 

 

Poĉetak sjednice u 19,00 sati. 

Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, 

Eliana Barbo,   Moreno Pucer,  Lino Miani,  Fermino Civitan, Moreno Mamilović, Bojana 

Puzigaća, Jasna Opaĉak, William Vigini, Valter Marušić, Franjo Pavliĉek, Dragan Ĉirić i 

Mate Mekiš. 

Nedostaju vijećnici: Damir Kovaĉević i Maurizio Franceschini. 

  

Prisutni su Gradonaĉelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenici gradonaĉelnika Valdi 

Glaviĉić i Arijana Brajko, proĉelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Elvis Glaviĉić i 

Vanesa Marić Medica, te službenici Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 

Sjednicu prate predstavnici medija ( Davor Maul, Luka Jelavić, Daniele Kovaĉić, Arlen 

Kauzlarić i Vedrana Habereiter).                                                                                                                                                   

Zapisniĉar: 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 7. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrĊuje da je 

prisutno 14 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  

Odmah je uvodno predložio izmjenu dnevnog reda na naĉin da se nadopunjuje kako slijedi: 

 

Dnevni red 
1. Informacija o stanju sigurnosti na podruĉju Grada Buja za 2013. godinu 

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće  Djeĉjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2013. godinu 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog djeĉjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia 

italiana FREGOLA Buie za 2013. godinu 

4. Pitanja, prijedlozi i informacije 

5. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 

6. Imenovanje ravnatelja Talijanskog djeĉjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana 

FREGOLA Buie  

7. A) Imenovanje ravnatelja/ice Puĉkog otvorenog uĉilišta Buje – Università popolare aperta di Buie 
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7.B) Imenovanje ĉlana Upravnog vijeća Puĉkog otvorenog uĉilišta Buje-Università popolare aperta di 

Buie 

 Polugodišnje izvješće o radu gradonaĉelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine 

8.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Buja za 2013. godinu 

9.  Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proraĉuna Grada Buja za 2014. godinu sa odgovarajućim 

programima  

10.  Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 

2013. godinu 

11.  Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

12.  Prijedlog Odluke o obraĉunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

13.  Prijedlog Zakljuĉka o usvajanju programa manifestacija za 2014. godinu, u sklopu Odluke o 

dozvoljenom prekoraĉenju najviše dopuštene razine buke 

14.  Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja dijela naselja Buje 

      „RUDINE – V. NAZOR“   

15.  Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i prodaji poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovaĉkom 

društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o.  

16.  Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina 

17.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natjeĉaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 

18.  Prijedlog Odluke po prigovoru za prodaju k.ĉ.br. 12/1 k.o. Brdo  

19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne 

zajednice 

20.  Razno 

 

ZAKLJUĈAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 

 

Ad 1 Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2013. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ Naĉelniku policijske 

postaje Buje g. Anti Finderle. 

Naĉelnik policije ukratko izvještava prisutne o stanju sigurnosti na podruĉju Grada Buja za 

2013.godinu. 

Informira o smanjenju broja kaznenih dijela u odnosu na 2012.godinu, kao i povećanju broja 

prometnih nesreća, smanjenju broja prekršaja iz domene javnog reda i mira, povećanju broja 

prekršaja iz ostalih zakona i smanjenju broja požara. 

Izvješćuje da se u Policijskoj postaji u Bujama postavljen vanjski automatski defibrilator  za 

žrtve srĉanog zatajenja. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja informaciju o stanju sigurnosti na podruĉju Grada Buja za 

2013.godinu 

 

 

Ad 2 Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2013. 

godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ ravnateljici Djeĉjeg 

vrtića Buje gĊi. Loris Primožić. 
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Ravnateljica ukratko izvješćuje o radu i o godišnjem izvješću Djeĉjeg vrtića Buje- Asilo 

infantile Buie za 2013.godinu, materijalnim uvjetima, ustrojstvu, upisu djece te o poslovnom 

rezultatu. 

Na pitanje vijećnika Jasne Opaĉak vezano za stanje grijanja u samom vrtiću odgovara da je 

kotao dijelom saniran ali da ga svakako treba mijenjati. 

Predsjednik Gradskog vijeća  daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće Djeĉjeg vrtića Buje – 

Asilo infantile Buie za 2013.godinu 

 

 

 

Ad 3  Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' 

infanzia italiana FREGOLA Buie za 2013. godinu 

 

Fabrizio Vižintin otvara 3. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ ravnateljici Talijanskog djeĉjeg 

vrtića MRVICA Buje-Scuola d'infanzia italiana FREGOLA Buie gĊi. Franceschi Deklić. 

 

Ravnateljica vrtića ukratko izvješćuje o organizaciji rada vrtića, ustrojstvu, poslovnom 

rezultatu te o problemima sa neadekvatnim prostorima u odjeljenjima u Rudinama i u 

Momjanu. Izvješćuje kako ustanova nema specijalizirane suradnike. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje rijeĉ vijećnici Eliani Barbo. 

Eliana Barbo izvješćuje kako su oba vrtića osnovana od strane Grada Buja te da imaju iste 

odredbe u Statutima. Javlja se problem nepostojanja specijaliziranih suradnika, nedostaje 

medicinska sestra, raĉunovoĊa i kuhinjsko osoblje. S toga predlaže da se izmjene ugovore  o 

radu sa specijaliziranim suradnicima  u skladu sa Ugovorom o suradnji koji se ne poštuje a još 

uvijek je na snazi. Moli da se poštuju oba dva vrtića na jednaki  naĉin za dobrobit djece. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog 

djeĉjeg vrtića MRVICA Buje-Scuola d'infanzia italiana FREGOLA Buie za 2013.godinu. 

 

 

Ad 4  Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

Fabrizio Vižintin otvara 4. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ vijećnici Jasni Opaĉak. 

Jasna Opaĉak predlaže (u ime stanara starogradske jezgre) da se osposobi parkiralište ispod 

groblja Sv. Martina kako bi se našlo rješenje za drugo vozilo po obitelji s tim da bi  za drugo 

vozilo vlasnici platili mjeseĉnu parkirnu kartu. 

Gradonaĉelnik ĉestita Dan Statuta Istarske županije i daje nekoliko informacija.  

Izjavljuje kako su na stranicama Grada objavljena dva javna poziva za iskaz interesa za 

sudjelovanje u projektu povećanja energetske uĉinkovitosti i za sudjelovanje u projektu 

korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na podruĉju Grada Buja u 

2014.godini. Osigurana su sredstva u Proraĉunu u iznosu 100.000 kn, a sve informacije se 

mogu dobiti u Odjelu za prostorno planiranje. TakoĊer je objavljen javni poziv za razvoj 

gospodarstva koji je otvoren do iskorištenja sredstava. 
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Ad 5 Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 

Fabrizio Vižintin otvara 5. toĉku dnevnog reda i kako nije bilo prijedloga i primjedbi daje 

Zapisnik na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 

 

 

 Ad 6. Imenovanje ravnatelja Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia 

italiana FREGOLA Buie  

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. toĉku dnevnog reda i daje informaciju o imenovanju 

ravnatelja ustanove Talijanski djeĉji vrtić Buje-scuola d'infanzia italiana Fregola Buie, 

predložena je  Francesca Deklić iz Umaga, Sveta Marija na Krasu, Škarlanija 56. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog o imenovanju Talijanskog djeĉjeg vrtića 

MRVICA Buje – Scuola d'infanzia italiana FREGOLA Buie 

 

 

 Ad 7. A. Imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare 

aperta di Buie 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. toĉku dnevnog reda i daje informaciju o imenovanju 

ravnatelja Puĉkog otvorenog uĉilišta Buje-Università popolare aperta di Buie, predložena je 

Ana Pelko iz Umaga, 6. svibnja 7. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće je sa 13 glasova za i 1 suzdržan prihvatio prijedlog o imenovanju ravnateljice 

Puĉkog otvorenog uĉilišta Buje – Università popolare aperta di Buie. 

 

 

Ad 7. B. Imenovanje člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje-Università 

popolare aperta di Buie 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dopunjuje toĉku 7 Dnevnog reda sa Prijedlogom Odbora za 

izbor i imenovanje ĉlana Upravnog vijeća Puĉkog otvorenog uĉilišta Buje. Predložena je 

Rosanna Bubola umjesto Ane Pelko. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog o imenovanju ĉlana Upravnog vijeća Puĉkog 

otvorenog uĉilišta Buje. 
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Ad 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ Gradonaĉelniku. 

 

Gradonaĉelnik ukratko obrazlaže podnijeto izvješće o radu gradonaĉelnika i radu Gradske 

uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2013.godine. 

 

Kako nema javljanja, predsjednik Gradskog vijeća daje Izvješće na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženo Izvješće o radu gradonaĉelnika za razdoblje 

srpanj-prosinac 2013.godine. 

 

Ad 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2013. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelnici Loreti 

Makovac. 

Proĉelnica ukratko obrazlaže godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Buja za 

2013.godinu, i to raĉun prihoda i rashoda, financiranja, organizacijsku, ekonomsku i 

programsku klasifikaciju, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i 

kapitala, izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po 

jamstvima te ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Buja za 

2013.godinu. 

 
Ad 10. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2014. godinu sa 

odgovarajućim programima  

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelnici Loreti 

Makovac. 

Proĉelnica se nadovezuje na prethodnu toĉku i obrazlaže izmjene i dopune Proraĉuna  

programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi, programa javnih 

potreba u podruĉju kulture, programa održavanja komunalne infrastrukture, programa 

kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije i programa projekata 

meĊunarodne suradnje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog prvih izmjena i dopuna Proraĉuna Grada Buja za 

2014.godinu sa odgovarajućim programima. 
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Ad 11. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

Ad 12. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. i 12. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelniku Elvisu 

Glaviĉiću. 

Proĉelnik obrazlaže izvješće o ostvarenju programa održavanja i gradnje komunalne 

infrastrukture te Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i ureĊaja 

komunalne infrastrukture za 2013.godinu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje 

objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu i Izvješće o ostvarenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. 

 
Ad 13.Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 13. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelniku Elvisu 

Glaviĉiću. 

Proĉelnik ukratko obrazlaže Odluku o obraĉunu i naplati naknade za razvoj sustava javne 

vodoopskrbe, uvoĊenje obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na 

podruĉju Grada Buja te utvrĊenje obveznika plaćanja, visine naknade, prava i obaveze 

isporuĉitelja vodnih usluga te nadzor nad obraĉunom i naplatom naknade za razvoj koja će se 

poĉeti naplaćivati od 01. travnja 2014.godine. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o obraĉunu i naplati naknade za razvoj 

sustava javne vodoopskrbe. 

 
Ad 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2014. godinu, u sklopu 

Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 

 

Predsjednik Gradskog vijeća  otvara 14. toĉku dnevnog reda, te informira nazoĉne o 

Godišnjem programu manifestacija za 2014.godinu koji je sastavni dio Odluke o dozvoljenom 

prekoraĉenju najviše dopuštene razine buke. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 

stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Zakljuĉak o usvajanju programa manifestacija za 

2014.godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoraĉenju najviše dopuštene razine buke. 
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Ad 15. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela 

naselja Buje  „RUDINE – V. NAZOR“   

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 15. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelnici Vanesi 

Marić Medica. 

Proĉelnica obrazlaže postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU dijela naselja Buje 

„Rudine-V.Nazor“, koji je proveden u skladu sa Zakonom o prostornom ureĊenju i gradnji 

(NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), a izradi Plana pristupilo se radi izgradnje nove 

niskoenergetske zgrade djeĉjeg vrtića, ureĊenja cestovne i komunalne infrastrukture i rušenja 

postojeće zgrade i ureĊenja primjerenog parkirnog prostora. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 

Vijećnik Franjo Pavliĉek podržava izgradnju novog djeĉjeg vrtića, ali se protivi se rušenju 

postojeće zgrade. 

 

Kako drugih primjedbi i prijedloga nije bilo, Predsjednik Gradskog vijeća, daje prijedlog 

Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće sa 12 glasova za i 2 suzdržana prihvaća Odluku o donošenju izmjena i dopuna 

Urbanistiĉkog plana ureĊenja dijela naselja Buje „RUDINE-V.NAZOR“. 

 

 
Ad 16. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i prodaji poslovnog udjela Grada Buje-Buie 

trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 16. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelnici Vanesi 

Marić Medica. Proĉelnica ukratko obrazlaže Odluku o prodaji udjela u Trgovaĉkom društvu 

ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. Iznijela je razloge prihvaćanja Zapisnika Komisije za 

prodaju poslovnog udjela kojim je utvrĊeno da je ponudu podnijelo TD DIGITRON d.o.o. 

Buje, Digitronska 33, koji ponudio iznos od 1.210.100,00 kn, da je ponuda potpuna i cjelovita 

i sadrži sve elemente propisane Odlukom Gradskog vijeća Grada Buja od 07. veljaĉe 2014.g. 

 

Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga, Predsjednik Gradskog vijeća, daje prijedlog Odluke na 

glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

Gradsko vijeće sa 11 glasova za i 3 protiv prihvaća Odluku o prihvatu ponude i prodaji 

poslovnog udjela Grada Buje-Buie trgovaĉkom društvu ROBNI TREMINAL BUJE d.o.o. 

 

 
Ad 17. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 

nekretnina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 17. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ proĉelnici Vanesi 

Marić Medici. 

Vanesa Marić Medica daje informaciju o najpovoljnijim ponudama na zadnjem raspisanom 

natjeĉaju i o sklapanju ugovora sa ponuditeljima te o iznosu prihoda od prodaje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
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ZAKLJUĈAK 

1.Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 

ugovora o kupoprodaji nekretnina. 

 

Ad 18.   Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 18. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ Vanesi Marić Medici. 

 

Vanesa Marić Medica ukratko obrazlaže Odluku o raspisivanju natjeĉaja za prodaju 

nekretnina, koje se izlažu prodati  sa minimalnim poĉetnim cijenama. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu i daje rijeĉ vijećniku Morenu Mamilović. 

 

Moreno Mamilović navodi da ima primjedbu vezanu za prodaju parcela pod k.ĉ.br. 1505/3 i 

1505/4 k.o. Buje, naselje Bibali jer iste graniĉe sa vodospremom. Eventualna gradnja kuće 

zahtjeva izradu septiĉke jame, te bi postojala opasnost istjecanja otpadne vode u vodospremu, 

koja je danas u dobrom stanju, ali se za budućnost ne zna. Smatra da bi se kod prodaja ĉestica 

u vlasništvu Grada Buja trebalo više pripaziti na okolne objekte i ureĊaje. 

Vanesa Marić Medica navodi da je inaĉe oko tih vodosprema moguća gradnja i da nadležne 

institucije prije same gradnje trebaju izdati lokacijsku dozvolu prema uvjetima na terenu, te da 

se za takve situacije daju posebni uvjeti gradnje. Stoga smatra da nema razloga da se 

nekretnina ne bi izložila prodaji. 

 

Kako nema drugih primjedbi predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

1. Gradsko  vijeće je sa 10 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržan  prihvatio Odluku o 

raspisivanju natjeĉaja za prodaju nekretnina. 

 

 
Ad 19. Prijedlog Odluke po prigovoru za prodaju k.č.br. 12/1 k.o. Brdo  

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 19. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ Vanesi Marić Medica. 

 

Vanesa Marić Medica ukratko obrazlaže Odluku po prigovoru za prodaju k.ĉ.br. 12/1 k.o. 

Brdo. Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada 

Buja je u propisanom roku zaprimilo prigovor ponuditelja Gabrijele Valenta, Dolinja Vas 4, 

Momjan na Odluku Gradskog vijeća Grada Buja od 07. veljaĉe 2014.g., o prihvatu 

najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina sa ponuditeljem Norman 

Frankom koji je ponudio veću cijenu. 

U svojem prigovoru ponuditelj u bitnom iznosi da je vlasnica nekretnine koja neposredno 

graniĉi s nekretninom koja je predmet prodaje (k.ĉ.br. 3/2 zgr. k.o. Brdo) te je u svom 

prigovoru dostavila kopiju katastarskog plana i e-izvadak od 16.02.2014.g. i navodi da stanuje 

u  toj  susjednoj nekretnini, te stoga ostvaruje pravo prvenstvene kupnje. 

Povjerenstvo je u cijelosti odbacilo navode iz prigovora budući da ponuditelj u svojoj ponudi 

nije priložila dokaz o pravu prvenstva na koji se poziva a spomenuti dokaz  uvjet je  za 

prihvat najpovoljnije ponude prema odredbama ĉl. 21. Odluke o uvjetima, naĉinu i postupku 
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raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Iz same ponude ne proizlazi da ponuditelj 

ostvaruje pravo prvenstvene kupnje predmetne nekretnine, odnosno nije priložila takav dokaz. 

Naime, samim tekstom natjeĉaja a i u obrascu ponude koji ponuditelji prilažu propisano je 

koje sve elemente ponuda mora sadržavati, izmeĊu ostalog i dokaz o pravu prvenstva iz 

ĉlanka 21. Odluke  o uvjetima, naĉinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada 

Buja. 

Nadalje, oĉevidom na licu mjesta utvrĊeno je da je nekretnina k.ĉ.br. 3/2 zgr. k.o. Brdo u 

kojoj Gabriela valenta u svojem prigovoru tvrdi da živi, u naravi zapušteni objekt (ruševina) u 

kojem nitko ne stanuje, niti održava a niti koristi dulje vrijeme. Nekretnina k.ĉ.br.3/2 zgr. k.o. 

Brdo ima svoju okućnicu, pristup na javnu prometnu površinu i mogućnost prikljuĉenja na 

komunalnu infrastrukturu neovisno o nekretnini koja je predmet prodaje. 

Slijedom svega iznijetog predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kojom se prigovor 

odbija. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu. 

Jasna Opaĉak postavlja pitanje da li je potvrĊena ĉinjenica da  je ona vlasnica  ĉestice koja 

graniĉi sa ĉesticom koja je predmet prodaje. 

Na pitanje vijećnika proĉelnica odgovara potvrdno, s tim da se na toj susjednoj ĉestici nalazi 

zapušteni objekt u kojem nitko ne stanuje, dakle nisu toĉni navodi iz prigovora. 

Franjo Pavliĉek postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se u takvim sluĉajevima stranka 

pozove na dopunu ponude. 

Na pitanje vijećnika Proĉelnica izjavljuje da su po Odluci toĉno definirani uvjeti iz natjeĉaja 

odnosno da je toĉno propisano koje sve elemente ponuda mora sadržavati a da bi se to 

promijenilo Gradsko vijeće mora donijeti novu Odluku. 

Gradsko vijeće je već donijelo Odluku s tim da može sada poništiti ovu i dati nekretninu 

ponovno na natjeĉaj. Treba uzeti u obzir i ĉinjenicu da i drugi ponuditelj ima pravo žalbe. 

Dragan Ĉirić predlaže da se glasa za amandman jer smatra da bi se prihvaćanjem Odluke 

napravila velika šteta. 

Mauricio Sinković navodi da postupovno ako se materijal za vijeće daje sedam dana prije 

vijeća, onda bi trebalo u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća najmanje dva dana prije 

sjednice dati amandman koji trebao biti u pisanom obliku i morao sadržavati obrazloženje. 

Iznimno, ako je većina vijećnika za može se amandman podnijeti i na samoj sjednici vijeća, 

ali svejedno mora biti u pisanom obliku i obrazložen. 

Predsjednik vijeća predlaže pauzu od deset minuta radi konzultacije vijećnika. 

Nakon pauze Predsjednik vijeća daje rijeĉ vijećniku Draganu Ĉirić koji izjavljuje da neće 

predložiti amandman ali predlaže da se u buduće izmjeni Odluka o uvjetima, naĉinu i 

postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Buja, na naĉin da se omogući naknadno 

donošenje dokumenata i dokaza koji su bitni za natjeĉaj i da Mjesni odbori daju oĉitovanje za 

svaku pojedinu prodaju nekretnine u svojoj teritorijalnoj nadležnosti.  

 

Kako nema drugih primjedbi predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

1. Gradsko  vijeće  glasanjem nije donijelo Odluku po prigovoru za prodaju k.ĉ.br. 12/1 

k.o. Brdo. Bilo je 7 glasova za, 6 suzdržana i 1 protiv . 

 

Gradonaĉelnik postavlja pitanje  konzekventnosti u sluĉaju da se ponuditelj Norman Frank, 

ĉiju je ponudu Gradsko vijeće utvrdilo kao najpovoljniju na prethodnoj sjednici, žali. 

Na to pitanje Mauricio Sinković  izjavljuje da je postupak o prodaji ĉestice k.ĉ.br. 12/1 k.o. 

Brdo u cijelosti proveden u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i 
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Odlukom o uvjetima, naĉinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Buja. 

UtvrĊeni su svi kriteriji iz natjeĉaja te je povjerenstvo ispravno predložilo Vijeću, te je Vijeće 

ispravno donijelo Odluku. Ĉinjenica je da žaliteljica Valenta Gabrijela nije dostavila dokaz o 

pravu prvenstva, propust koji je sada dužna trpjeti.. Dakle, Odluka koja je donesena na prošloj 

Sjednici vijeća ostaje i dalje na snazi. 

 
Ad 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske 

nacionalne zajednice 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 20. toĉku dnevnog reda te predlaže da se u Odbor za 

pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice imenuju: 

1. Regina Gardoš za predsjednicu 

2. Renata Giurgiovich za ĉlanicu 

3. Alen Biloslava za ĉlana 

4. Norma Acquavita za ĉlanicu 

5. Eliana Barbo za ĉlanicu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUĈAK 

1.Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Rješenje o imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu 

prava autohtone talijanske nacionalne zajednice 

 
Ad 21. Razno 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 21. toĉku dnevnog reda i daje rijeĉ Gradonaĉelniku. 

Gradonaĉelnik izvješćuje kako je srednja škola Leonardo da Vinci iz Buja, svojom 

kazališnom predstavom u Veneciji  pobijedila na Natjeĉaju na kojem je 126 školskih ustanova 

iz ĉitave regije Veneto, iz Slovenije i Hrvatske prijavilo ĉak 150 projekata. Zahvaljuje se 

svima i ĉestita  na postignutom uspjehu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 

 

Dovršeno u 21,20! 

      

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 

    PREDSJEDNIK 

    Fabrizio Vižintin,v.r. 

 

 

 


