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ZAPISNIK 
 

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  24.07.2014. 
 

                                      koja se održava  u prostorijama POU Buje 
 
Početak 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 Opačak, William Vigini, Valter Marušić, Franjo Pavliček, Roberto Hrobat, 
Damir Kovačević i Maurizio Franceschini. 
Nedostaju slijedeći vijećnici:   Mate Mekiš  (opravdao se zbog radne obveze)                                  
  
Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenik gradonačelnika Valdi 
Glavičić, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac, Elvis Glavičić i Vanesa Marić Medica, 
te službenici Nada Franković, Jelena Bojić, Mauricio Sinković i Sabina Burolo. 
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 9. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je 
prisutno 14 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.  
Odmah je uvodno predložio dnevni red kako slijedi: 
 
Dnevni red 
1. Verifikacija mandata i prisega zamjenskog člana Gradskog vijeća sa liste IDS-DDI 
2. Pitanja, prijedlozi i informacije 
3.   Verifikacija zapisnika sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
4.   Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja 
5.   Imenovanje zamjenskog člana u radnim tijelima Gradskog vijeća: 
           - Odbor za Statut, poslovnik i administrativna pitanja 
           - Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije 
6. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Gradskog vijeća Grada Buja u   Povjerenstvo 
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
7.  Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 2014.godini 
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8.  Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i 
studentima 
9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta i Pravilnika 
o radu Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie 
10. Prijedlog Pravilnika o cijenama zakupa zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada Buja 
11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara 
12. Obračun naknade za izdvajanje šumskog zemljišta radi izgradnje Poduzetničke zone 
Mazurija 
13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade na komunalnoj vodnoj 
građevini na k.č.br. 1505/2 k.o. Buje (vodosprema Bibali) trgovačkom društvu ISTARSKI 
VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet 
14. Prijedlog Suglasnosti o davanju stana u najam u Domu kulture u Marušićima 
15. Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za kč.br. 355/38 i k.č.br. 355/42 obje k.o. 
Buje 
16. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnina 
17. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
18. Razno 

 
ZAKLJUČAK 

1. Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red. 
 

Ad 1 Verifikacija mandata i prisega zamjenskog člana Gradskog vijeća sa liste IDS-DDI 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i daje riječ Franju Pavličeku. 
Franjo Pavliček ukratko obrazlaže postupak  imenovanja novog člana Gradskog vijeća Grada 
Buja sa liste IDS-DDI. 
Na osnovu prijedloga IDS-a, predlaže da se nakon prestanka mandata vijećnika Dragana 
Čirića imenuje kao zamjenski član Roberto Hrobat. 
 
Fabrizio Vižintin upoznaje vijećnika Gradskog vijeća Grada Buja sa obvezom iz članka 7. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09 i 05/11) 
prema kojem vijećnici moraju dati prisegu.  
Fabrizio Vižintin čita tekst prisege slijedećeg sadržaja:  
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i 
da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Buja i poštivati pravni poredak, te 
da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada, Istarske županije i Republike Hrvatske".  
"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di membro del Consiglio cittadino con coscienza 
e responsabilita' e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione, alla 
legge e allo Statuto della Citta' di Buie nel rispetto dell'ordinamento giuridico, nonche' di 
impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della citta', della Contea Istriana e della 
Repubblica di Croazia".  
Vijećnik odgovara “Prisežem – Lo giuro” i potpisuje tekst prisege KLASA: 023-05/13- 
01/19 koji se unosi u spis predmeta sjednice. 
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Ad 2 Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
Gradonačelnik daje nekoliko informacija koje čine sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Ad 3  Verifikacija zapisnika sa 8. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda, te postavlja pitanje da li ima 
primjedbi na Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća od  14. svibnja 2014. Utvrđuje se da 
nema primjedbi. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno verificira zapisnik sa 8. Sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 
 

 
Ad 4  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, nakon kratke stanke,  otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ 
Eliani Barbo. 
Eliana Barbo obrazlaže postupak izbora potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja, 
izvješćuje o pristiglim prijedlozima te o prijedlogu Odbora za imenovanje da se izabere kao 
zamjenskog člana Fermino Civitan. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće (sa 14 glasova za i 1 suzdržan) imenuje potpredsjednika Gradskog vijeća 
Grada Buja. 
 
Ad 5 Imenovanje zamjenskog člana u radnim tijelima Gradskog vijeća 
  
 

a) Odbor za Statut, poslovnik i administrativna pitanja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Eliani Barbo. 
Eliana Barbo ukratko obrazlaže postupak imenovanja zamjenskog člana u radnim tijelima 
Gradskog vijeća i izvješćuje da je prijedlog da se imenuje Roberto Hrobat za zamjenskog 
člana. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno imenuje zamjenskog člana u radnim tijelima Gradskog vijeća. 
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b) Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije 
    
Eliana Barbo isto tako kao u prethodnoj točci ukratko obrazlaže postupak imenovanja 
zamjenskog člana u radnim tijelima Gradskog vijeća, izvješćuje kako su pristigla dva 
prijedloga i to za Roberta Hrobata i Morena Mamilovića. 
Prijedlog Odbora za gospodarsku politiku, razvoj i financije predlaže da se imenuje Morena 
Mamilovića za zamjenskog člana. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, ali nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga, 
stoga daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće (sa 13 glasova za, 1 suzdržan i 1 protiv) imenuje zamjenskog člana u radnim 
tijelima Gradskog vijeća. 
 
Ad 6. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Gradskog vijeća Grada Buja u 
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 
Hrvatske 
 
Eliana Barbo izvješćuje kako je za imenovanje predstavnika Gradskog vijeća Grada Buja u 
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH zaprimljena 
samo jedna kandidatura i to za Franca Basiaca. Ujedno izvješćuje kako je prijedlog Odbora da 
se za predstavnika Gradskog vijeća  Grada Buja za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, imenuje Franco Basiaco iz Buja, A. Manzoni 15. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće (sa 14 glasova za i 1 suzdržan) donosi Odluku o imenovanju predstavnika 
Gradskog vijeća Grada Buja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu 
u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 
Ad 7 Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 2014.godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Normi Acquaviti 
Norma Acquavita  ukratko obrazlaže postupak dodjele javnih priznanja Grada Buja u 
2014.godini i to sve prema Zapisniku sa sjednice Odbora za priznanja i odlikovanja od 14. 
srpnja 2014.g. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 
2014.godini 
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Ad 8 Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 
učenicima i studentima  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 8. točku dnevnog reda, izvješćuje kako su uvjeti navedeni 
u dostavljenoj Odluci i otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio sa primjedbama predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke 
na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženu izmjenu i dopunu odluke o utvrđivanju 
kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima. 
 
Ad 9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta i 
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie 
Na prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta i 
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie nije bilo primjedbi ni rasprave pa je 
jednoglasno usvojen 
 
 
Ad 10. Prijedlog Pravilnika o cijenama zakupa zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada 
Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Elvisu Glavičiću. 
Elvis Glavičić obrazlaže kako se Pravilnikom utvrđuju cijene zakupa zemljišta i zgrada u 
skladu sa postojećim cijenama, postignutim cijenama na dosadašnjim javnim natječajima i 
kretanjima cijena zakupa na tržištu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o cijenama zakupa zemljišta i zgrada u 
vlasništvu Grada Buja 
 
Ad 11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu na 11. točci dnevnog reda te kako pitanja i 
prijedloga nema daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara. 
 
 
Ad 12. Obračun naknade za izdvajanje šumskog zemljišta  radi izgradnje Poduzetničke 
zone Mazurija 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Gradonačelniku. 
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Gradonačelnik ukratko obrazlaže da  vrijednost općekorisnih funkcija šume na nekretninama 
koje se izdvajaju za potrebe izgradnje Poduzetničke zone Mazurija iznosi 1.198.081,64 kuna i 
da  nema mogućnosti  snižavanja iste. 
Moreno Mamilović izjavljuje kako bi se mogla zatražiti procjena od elektre, telekomunikacije 
i vodovoda, procjena rasvjete, razvoj cesta,  kako bi se moglo utvrditi da li se uopće isplati 
ulagati u takvu investiciju. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje  12. točku dnevnog reda. 
 
Ad 13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade na komunalnoj 
vodnoj građevini na k.č.br. 1505/2 k.o. Buje (vodosprema Bibali) trgovačkom društvu 
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 13. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić ukratko obrazlaže Odluku o prijenosu prava vlasništva bez naknade na 
komunalnoj vodnoj građevini na k.č.br. 1505/2 k.o. Buje sukladno odredbi čl. 23. st.3. Zakona 
o vodama i sukladno Zaključku Skupštine Općine Buje od 11. lipnja 1987.g. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prijenosu prava vlasništva bez naknade na 
komunalnoj vodnoj građevini na k.č.br. 1505/2 k.o. Buje (vodosprema Bibali) trgovačkom 
društvu ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet 
 
Ad 14. Prijedlog Suglasnosti o davanju stana u najam u Domu kulture u Marušićima 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 14. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić. 
Jelena Bojić obrazlaže pravni temelj za donošenje gornje Odluke te kako je na temelju istoga i 
na temelju prijedloga MO Marušići odlučeno da se stan u Domu kulture u Marušićima 
dodjeljuje Sabini Šepić iz Marušića 33. 
Damir Kovačević postavlja pitanje vezano za Odluku o davanju stanova u najam (Sl. novine 
Grada Buja br. 1/01), zašto nije priložena preslika iste, koliko ima stanova u vlasništvu Grada 
Buja i koliko stanova je dano u najam na ovakav način i koja im je cijena najma odnosno da li 
postoji popis takvih stanova. 
Jasna Opačak postavlja pitanje da li postoji popis prioritetnih osoba na temelju socijalnog 
programa i na koliko se godina daju u najam. 
Jelena Bojić obrazlaže da popis prioritetnih osoba postoji te da se na temelju prijedloga 
socijalnog vijeća  dodjeljuju. 
Nadalje izvješćuje kako se ovaj  stan dodjeljuje na rok od 10 godina i to na temelju prijedloga 
MO Marušići. 
Valter Marušić obrazlaže da su u Domu kulture u Marušićima sagrađena dva stana još 1950.g. 
i to od mještana iz Marušića. Stanovi su se davali u zakup obiteljima koji su u zakup imali i 
gostionu. Međutim, kako obitelj Hrobat koja u zakupu ima gostionu nije zainteresirana za 
najam stana te kako je jedan stan već dugi niz godina prazan odlučilo se da bi se dao u zakup 
Šepić Sabini. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno daje suglasnost o davanju stana u najam u Domu kulture u 
Marušićima. 
 
 
Ad 15. Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za k.č.br. 355/38 i k.č.br. 355/42 
obje k.o. Buje 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 15. točku dnevnog reda i daje riječ Jeleni Bojić 
Jelena Bojić obrazlaže Odluku o poništenju dijela Natječaja i to za nekretnine pod br. k.č.br. 
355/38 i k.č.br. 355/42 k.o. Buje. 
Nakon obrazlaganja Odluke Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o poništenju dijela natječaja za k.č.br. 355/38 i 
k.č.br. 355/42 obje k.o. Buje 
 
Ad 16. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 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 glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja 
ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
 
Ad 17. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 17. 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 se Odluka nadopunjuje na način da se pod red. br. 2. 
dodaju nekretnine k.č.br. 3258/28, 3258/29, 3258/31, 3258/32, 3258/34, 3258/35, 3258/36, 
3258/38, 3258/26 k.o. Buje ukupne površine 8003 m2 (Kontarini) sa početnom cijenom od 
851.520,00 kuna i pod red. br. 3. dodaju se k.č.br. 889/27 i 889/52 k.o. Kaštel ukupne 
površine 3587 m2 (Kaldanija) s početnom cijenom od  685.117,00 kuna (ponovljene sa ranijih 
natječaja), sveukupne vrijednosti  2.211,663,00 kuna 
Damir Kovačević daje primjedbu na Odluku o prodaji nekretnina i to zbog opisa katastarskih 
čestica koji nedostaje i za kojeg je  na prošlim sjednicama već konstatirano i odlučeno da će 
se dodati. Isto tako navodi da se iz Odluke ne može razabrati koje su nekretnine predmet 
prodaje jer nedostaju katastarski planovi a u ovom slučaju nedostaje i pismeni trag dodanih 
čestica. 
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Edi Andreašić navodi  da je zahtjev za kupnju nekretnina u Kontarinima pristigao nakon što je 
materijal već dostavljen vijećnicima te je zbog obaveza ovlaštenog vještaka procjenu istih a 
koja je propisana Zakonom  bilo moguće dobiti tek neposredno prije Sjednice.  
 
Ukoliko vijeće ne izglasa dopunjeni prijedlog ponovit će se na idućoj Sjednici za što smatra 
da predstavlja nepotrebno gubljenje vremena a prihodi od prodaje su izuzetno važni i zbog 
obaveza prema proračunskim korisnicima. 
Fabrizio Vižintin navodi da kritika Damira Kovačevića je u potpunosti opravdana, predlaže da 
se ubuduće dopunjeni materijal dostavlja vijećnicima i daje dopunjeni prijedlog Natječaja na 
glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće sa (9 glasova za, 5 suzdržana i 1 protiv) prihvaća Natječaj za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Buja. 
 
Ad 18. Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 18. točku dnevnog reda i čita dopis Ravnateljice OŠ Mate 
Balote u Bujama. 
U dopisu navodi da je problem oko financiranja plaće učiteljica u produženom boravku i da 
ukoliko Grad neće nastaviti daljnje financiranje, škola će biti prisiljena na vrijeme raskinuti 
radne odnose s radnicima i obavijestiti roditelje učenika da u školskoj 2014./2015. godini neće 
biti organiziran produženi boravak u školi kako bi oni sami mogli pronaći rješenje za brigu 
djece nakon nastave. 
Gradonačelnik izvješćuje kako je u konzultaciji sa Odjelom utvrđeno da Grad nije u 
mogućnosti financirati u cijelosti traženo te je dopisom zatraženo da se uključuju i druge 
općine i gradovi s obzirom da su u pitanju i djeca koja imaju prebivalište izvan područja 
Grada Buja. 
Nadalje, izvješćuje kako se pozvane jedinice lokalne samouprave još uvijek o tome nisu 
očitovale. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu i zahvaljuje prisutnima. 
 
Dovršeno u 21,15! 
      

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

 
 
 


