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Buje, 14.05.2014. 
 

ZAPISNIK 
 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  14.05.2014. 
 

                                      koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak sjednice u 19,00 sati. 
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, 
Moreno Pucer,  Lino Miani, Moreno Mamilović, Bojana Puzigaća, Jasna Opačak, Damir 
Kovačević, William Vigini, Valter Marušić i Mate Mekiš. 
Nedostaju slijedeći vijećnici: Maurizio Franceschini, Franjo Pavliček, Eliana Barbo i Fermino 
Civitan 
  
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenica gradonačelnika Arijana 
Brajko, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac i Elvis Glavičić, Vanesa Marić Medica, 
službenici Jelena Bojić, Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 
Sjednici prisustvuju predstavnici političkih stranaka, predstavnici Mjesnih odbora i građani. 
Sjednicu prate predstavnici medija ( Davor Maul, Kristina Flegar i Luka Jelavić).                                                                                                                                                   
Zapisničar: Sabina Burolo                         .  
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća, Fabrizio Vižintin. 
Sjednica se tonski snima, a snimak će biti pohranjen u Upravnom odjelu za opće poslove. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrđuje 
kvorum potreban za održavanje sjednice (11  vijećnika prisutnih). Odmah je uvodno predložio 
izmjenu dnevnog reda na način da se nadopunjuje kako slijedi: 
 
Dnevni red 

1. Prezentacija projekta „Zoopark Kanegra“ 
2. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Buja za 2013.godinu 
3. Pitanja, prijedlozi i informacije 
4. Verifikacija zapisnika sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
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5.Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare 
aperta di Buie 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva CIVITAS BULLEARUM d.o.o. 
za 2013. 
7. Prijedlog sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne 
vatrogasne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Umag 
8. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
9.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Buja 
10.Razno 

 
 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 

Ad 1 Prezentacija projekta „Zoopark Kanegra“ 
 
Gosp. Stevo Žufić predstavlja projekt Istrian Wildlife Resort čiji je pokretač i nositelj Peter 
Wolters direktor društva Zoo Consultants iz Nizozemske. O projektu, na području Kanegre, 
navodi da je zamišljen kao sadržaj sa leaderskom pozicijom na turističkom tržištu. Projekt je 
inovativan, oslanja se na tematsku ideju zoo parka na moru i na kopnu sa odgovarajućim 
smještajem i drugim sadržajima. Provedba projekta planira se u roku od 5 godina, nakon 
dobivanja svih dozvola i osiguranja potrebnih financijskih sredstava te zapošljavanje  za 
ukupno 505 djelatnika. Projekt bi trebao ostvariti snažan utjecaj na razvoj Grada Buje i 
cijeloga područja. 
Jasna Opačak  je izjavila da u cijelosti podržava predloženi projekt, da se sigurno radi o 
značajnoj investiciji, međutim izrazila je sumnju u teritorijalni preustroj Kanegre odnosno 
opasnosti da pripadne Gradu Umagu.  Također ističe da je stav Istraturista prema Kanegri 
usmjeren isključivo na ostvarivanje dobiti, tako da će se teško odreći svojih interesa na tom 
području. 
Mauricio Sinković joj je odgovorio da je teritorijalno razgraničenje na području Kanegre 
riješeno pravomoćnom Presudom nadležnog Državnog tijela i da je definitivno Kanegra 
pripala Gradu Buje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje na prekrasnoj inicijativi i daje prijedlog Zaključka na 
glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
1.Svi članovi Gradskog vijeća sa zadovoljstvom prihvaćaju ovu inicijativu i jednoglasno 
podržavaju namjeru investitora u realizaciji projekta „Zoopark Kanegra“ 
 
Ad 2 Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Buja za 
2013.godinu 
 
Fabrizio Vižintin otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ Borisu Rogiću. 
Boris Rogić ukratko obrazlaže Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Buja za 2013.godinu, o planovima, edukacijama, osposobljavanju stožera, o civilnoj 
zaštiti, udrugama, klubovima i organizacijama uključene u zaštiti i spašavanju. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Izvješća na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
1.Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Buja za 2013.godinu. 
 
 
Ad 3  Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Fabrizio Vižintin otvara 3. točku dnevnog reda. 
 
Damir Kovačević  izražava nezadovoljstvo kod održavanja cesta i ulica u Bujama i u 
naseljenim mjestima. Postavlja pitanje da li Grad ima u planu provesti održavanje oštećenog 
asfalta, da li postoji popis prioriteta i da li će se provesti horizontalna signalizacija. 
Postavlja pitanje vezano za Županijske uprave za ceste, plan održavanja i rekonstrukciju 
prometnica i utjecaj na njihove odluke u smislu održavanje istih. Da li Grad Buje može 
utjecati na njihov plan za 2015.godinu. 
Navodi da bi bila potrebna malo žešća rekonstrukcija cesta npr. kod dionice Krasica-Ponte 
Porton. 
 
Bojana Puzigaća postavlja pitanje vezano uz problematiku deponija odnosno načina 
zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala s obzirom da je u tijeku projekt a  nema 
registrirane deponije. 
 
Gradonačelnik  navodi da je najveći problem,  kako u proračunu Županijskoj upravi za ceste 
tako i u Gradu, problem nedostatak sredstava. 
Rotori su u nadležnosti Hrvatskih cesta, nemaju veze sa Županijskom upravom za ceste. 
Sredstva koja su predviđena za rekonstrukciju cesta su minimalna s toga se razmišlja  o 
novom rebalansu. Isti je problem kod ruševina u starogradskoj jezgri.  
Pitanje deponije će se uspjeti riješiti donošenjem prostornog plana i to kada će se riješiti 
pitanje vlasništva zemljišta.  
Gradonačelnik, nadalje, daje nekoliko informacija o požaru u ulici Epulo 18 i o urušavanju 
zida u Postolarskoj ulici i ulici Belvedere. 
Što se tiče požara i kašnjenja vatrogasaca, navodi da je u javnost prenesena kriva informacija. 
Utvrđeno je da su vatrogasci stigli 18 minuta nakon dojave ali problem je što je dojava bila 
njima kasno upućena. Pokrenuta je zajednička akcija obnove kuće obitelji Hamzić. 
Navodi da je Ministarstvo poljoprivrede izdalo Rješenje kojim se Gradu dodjeljuje u 
vlasništvu 7,3 hektara zemljišta u Mazuriji, uz naknadu za koju će Hrvatske šume poslati 
obračun. 
Pohvaljuje Gradsko društvo Crvenog Križa iz Buja i Mini rukometaše na postignutim 
uspjesima u državi. 
Izvješćuje kako su počeli radovi na kanalizaciji u Kršetama. 
 
Ad 4  Verifikacija zapisnika sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Fabrizio Vižintin otvara 4. točku dnevnog reda i kako nije bilo prijedloga i primjedbi daje 
Zapisnik na glasanje. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 
 
 
Ad 5 Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università 
popolare aperta di Buie 
 
 
Fabrizio Vižintin otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Milanki Marić. 
 
Milanka Marić ukratko obrazlaže Izvještaj o radu i izvršenom programu za 2013.godinu sa 
financijskim izvještajem. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Izvješća na glasanje. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog 
učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie. 
 
 
Ad 6. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva CIVITAS BULLEARUM 
d.o.o. za 2013. 
 
 
Fabrizio Vižintin otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Ivanu Šaliću.  
 
Ivan Šalić ukratko izvješćuje o poslovima i aktivnostima koje je Trgovačko društvo „Civitas 
Bullearum“ d.o.o. iz Buja obavljalo u 2013.godini. Daje informaciju o organizaciji i 
kadrovskoj strukturi društva,  održavanje javnih i zelenih površina, plakatiranje-oglašavanje 
na oglasnim pločama grada Buja, upravljanje stambenim zgradama te o horizontalnoj 
signalizaciji. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Izvješća na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Izvješća o radu i financijsko izvješće 
trgovačkog društva CIVITAS BULLEARUM d.o.o. za 2013. 
 
Predsjednik gradskog vijeća predlaže pauzu od 10 minuta. 
 
Ad 7 Prijedlog sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju 
Javne vatrogasne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Umag 
 
Fabrizio Vižintin otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik ukratko daje informaciju o Prijedlogu sporazuma broj 2  o izmjenama i 
dopunama Sporazuma o osnivanju Vatrogasne ustanove - javne vatrogasne postrojbe Umag, 
kojom se mijenja udio Grada Buja u ukupnom udjelu za financiranje JVP prema broju 
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stanovnika na teritoriju jedinice lokalne samouprave, a kojeg je usvojilo Upravno vijeće JVP 
Umag na sjednici od 09. travnja 2014.godine. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama 
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag. 
 
 
Ad 8 Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnina 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. 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 glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 

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

 
 
Ad 9 Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 
Grada Buja 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
 
Jelena Bojić daje informaciju o nekretninama te o ukupnoj vrijednosti istih. Izvješćuje kako 
će se u natječaju dodati još jedna čestica i to kuća i dvorište u Tribanu, čestica koja je bila u 
prošlom natječaju a nije prodana. 
 
Valter Marušić prigovara u odnosu na greške koje nastaju prilikom pisanja teksta za natječaj. 
Utvrđena je greška kod ukupne površine čestica koje su na prodaju.  
Jasna Opačak postavlja pitanje vezano za razliku u cijeni kod k.č.br. 335/27 sa 2290 m2 sa 
početnom cijenom od ukupno 15.705,00 kn  te k.č.br. 686/1 sa 2664 m2 sa početnom cijenom 
od 304.495,00 kn. 
Jelena Bojić navodi da  je k.č.br. 335/27  poljoprivredno zemljište koji se nalazi izvan granice 
građevinskog područja a k.č.br. 686/1 građevinsko zemljište, s toga je i razlika u cijeni. 
Damir Kovačević navodi da bi trebalo u tekstu natječaja dodati tu informaciju odnosno dodati 
jednu rubriku gdje će se točno navesti o kakvom se zemljištu radi. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje ispravljeni prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 
ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
10.  Razno 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Alenu Viškoviću  
predsjedniku HSLS-a. 
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Alen Višković obraća se s objašnjenjem prijedloga odnosno zatraženog upita u Gradskoj 
upravi na dostavu podataka o broju prodanih nekretnina u vlasništvu Grada Buja te o 
ukupnom iznosom dobivenom prodajom istih. 
Izvješćuje kako je za navedeni upit dobio  odgovor da u periodu od 1991. do 1998. godine 
nije vođena evidencija o prodaji nekretnina u digitalnom obliku. 
Također daje informaciju o ukupnom iznosu dobivenom prodajom nekretnina od 1998.g. do 
2013.godine i to 58.462.647,03 kn. 
Alen Višković obraća se s objašnjenjem negativnog stava koji su imali kod prodaje zemljišta 
Digitronu, navodi da je postupak sa dobivenim novcem od prodaje zemljišta pogrešan, 
odnosno da se nenamjensko troše sredstva.  Navodi da bi se trebao prihod od prodaje 
nekretnina uložiti u namjenska sredstva odnosno  u nove vrijednosti i uskladiti vođenje 
proračuna u pogledu korištenja prihoda i rashoda. 
 
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga ili pitanja Predsjednik je zaključio sjednicu Gradskog 
vijeća. 
 
Završeno u 21,50! 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
 

PREDSJEDNIK 
 
Fabrizio Vižintin,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


