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REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 

    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 

                  GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE  

                                                 
              Gradsko vijeće - Consiglio cittadino 

Klasa:023-05/21-01/10 

Urbroj:2105/01-02-21-2 

Buje, 15.09.2021. 

      ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  15. 09.2021. 

koja se održala  u Vijećnici POU Buje 

 

Početak sjednice u 17,30 sati. 

 

Na sjednici su bili prisutni svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja: Franko Gergorić, Bojana 

Puzigaća, Ivica Ćošković, Rozana Prelac, Valter Turčinović, Lena Korenika, Marilena 

Sinković, Tea Bucaj, Anita Medica, Andrej Benčić, Josip Pejić, Miroslav Poznić, i Irena 

Đurđević. 

Bili su prisutni Gradonačelnik Grada Buja, Fabrizio Vižintin (u nastavku: Gradonačelnik).  

Pročelnici: Loreta Makovac, Jelena Bojić i Elvis Glavičić te službenik: Mauricio Sinković. 

Od predstavnika medija bili su nazočni Robert Buzdakin i Luka Jelavić. 

 

Zapisničar: Mauricio Sinković    

                      

Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća, Franko Gergorić (u nastavku: Predsjednik 

Gradskog vijeća). Sjednica se tonski snimala, a snimak će biti pohranjen u gradskoj upravi 

Grada Buja i javno dostupan, stoga se sastavlja samo skraćeni zapisnik. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio 4. sjednicu Gradskog vijeća, pozdravio je prisutne, 

utvrdio da postoji kvorum za valjano održavanje sjednice, jer je bilo nazočno svih 13 

vijećnika. 

 

Predložio je nadopunu dnevnog reda sa točkom: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića s  pripadajućim igralištem i 

hortikulturnim uređenjem u Bujama” i dao je na glasanje sljedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća  

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Civitas Bullearum d.o.o. Buje za 

2020. godinu 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2021. godinu 

4. Prijedlog Odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2020. godinu  

5. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Buja 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela 

naselja Buje - Digitronska ulica 

7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a 
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8. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja 

stanovanja na području Grada Buja-Buie 

9. Prijedlog Odluke o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i 

Istarskoj ulici 

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća POU-UPA 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje 

Dječjeg vrtića s  pripadajućim igralištem i hortikulturnim uređenjem u Bujama” 

12. Pitanja, prijedlozi i informacije 

13. Razno 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao prijedlog dnevnog reda na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA  od  13 prisutnih vijećnika prihvatilo dnevni 

red. 

 

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po Zapisniku sa 3. sjednice Gradskog vijeća, 

ali nije bilo primjedbi na Zapisnik, stoga je dao na glasanje verifikaciju  Zapisnika sa 3. 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

ZAKLJUČAK 
 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika verificiralo 

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća. 

 

 

 

Ad 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Civitas Bullearum d.o.o. 

Buje za 2020. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ direktoru trgovačkog društva Marku Milevoju koji je 

uvodno informirao prisutne da u protekloj godini nije izmijenjena organizacijska i kadrovska 

struktura radnih mjesta sa ukupno 15 djelatnika.  Rekao je da je kao i svake godine 

komunalno poduzeće odradilo planirane poslove, kao što je održavanje čistoće na području 

Grada Buja gdje je utrošena 301.980,00 kuna, održavanje i uređenje javnih i zelenih površina 

(Spomen obilježja Kućibreg, Plovanija i Buje gdje je utrošeno 34.000,00 kuna, dječjih 

igrališta gdje je utrošeno 33.000,00 kuna, zelene površine 739.000,00 kuna, travnjaci 

nogometnih igrališta 88.000,00 kuna, sadnja cvijeća 23.000,00 kuna, nabava cvijeća 

12.000,00 kuna i održavanje park šuma kao što je Školsko brdo 193.000,00 kuna), održavanje 

nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije (horizontalna signalizacija 22.600,00 kuna, 

košnja cestovnih bankina 135.000,00 kuna) održavanje oborinske odvodnje 46.000,00 kuna, 

održavanje Sportske zone Buje 45.000,00 kuna, održavanje groblja 174.000,00 kuna,  

plakatiranje i oglašavanje na oglasnim pločama Grada Buja ostvaren prihod 1.488,00 kuna. 

Od djelatnosti upravljanja stambenim zgradama (69 zgrada, sa ukupno 28.500 m2, 26 zgrada 

više u odnosu na 2019. godinu) je ukupno prihodovano u prošloj godini 98.500,00 kuna 

Spomenuo je i djelatnost naplate parkiranja koja je zbog mjera ukidanja naplate u 2020. 

donijela prihod od 79.000,00 kuna (54.000,00 kuna manje u odnosu na 2019. godinu). Na 

kraju je spomenuo i djelatnost održavanja protupožarnih puteva na području Kanegre, koje se 
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naizmjenično obavlja u dogovoru sa Komunelom d.o.o. iz Umaga. Dodao je još da se od 

23.03. do 25.04.2020. godine, u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i 

Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, provodila dezinfekcija javnih površina u 

Gradu Buje, za što je ostvarena dobit od 73.000,00 kuna, odnosno, nakon oporezivanja dobit 

od 66.000,00 kuna.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

 

Bojana Puzigaća je pitala koji je bio prihod od naplate parkinga i koji je bio pad prihoda zbog 

pandemije u odnosu na prethodnu godinu i da li je ta djelatnost naplate isplativa. 

Marko Milevoj je rekao da djelatnost isplativa jer je ukupni prihod od naplate parkinga u 

2019. godini bio 133.000,00 kuna i pokriva plaću i troškove osobe koja je zaposlena na tom 

radnom mjestu, ali pored toga, prvenstveni cilj naplate je uvođenje reda kod parkiranja na 

području Grada Buja. 

Drugih pitanja nije bilo, pa je Predsjednik Gradskog vijeća dao na glasanje izvještaj 

komunalne tvrtke. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno, sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih 

vijećnika prihvatili Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Civitas 

Bullearum d.o.o. Buje za 2020. godinu 

 

 

Ad 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2021. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ pročelnici Loreti Makovac koja je obrazložila 

Polugodišnji izvještaj sa slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

Miroslav Poznić je pitao koliko je prihoda od kazni ostvario novi komunalni redar. 

Gradonačelnik mu je odgovorio da je izdano ukupno cca. 56 -57 kazni po 500,00 kuna svaka, 

ali se to uglavnom odnosi na drugo polugodište. 

Nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao Polugodišnji 

izvještaj na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2021. godinu 
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Ad 4. Prijedlog Odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2020. godinu 

 

Loreta Makovac je nastavila izlaganje i po predmetnoj točci, sa slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

 

Nije bilo pitanja niti komentara pa je dao prijedlog Odluke o (pre)raspodjeli rezultata na 

glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 

(pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2020. godinu 

 

Ad 5. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Buja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Jeleni Bojić koja je Strategiju upravljanja imovinom 

u vlasništvu Grada Buja obrazložila sa slijedećom prezentacijom: 
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Rekla je da Grad Buje ima 49 poslovnih prostora, 20 stanova, 1.940.000 m2 zemljišta, što je 

ukupno 1.970.400,32 m2 ukupne površine imovine, ukupne procijenjene vrijednosti 

18.340.514,40 kuna. 

 

 
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
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Bojana Puzigaća je izrazila zadovoljstvo s izradom Strategije upravljanja imovinom Grada. 

Rekla je da je u Strategiji izostavljena politička, razvojna komponenta, odnosno koji dio 

imovine ide na korist građana a koji na tržište i što sa prihodima od te imovine i koja je 

politička vizija koristi od te imovine za budućnost. Zaključila je da se nada da će se u skladu 

sa predmetnom Strategijom uskoro donijeti i Godišnji plan upravljanja imovinom. 

Jelena Bojić je odgovorila da Godišnji plan upravljanja imovinom donosi Gradonačelnik. 

Bojana Puzigaća je rekla da se nada da će Gradonačelnik znati ukomponirati razvojnu 

komponentu Grada u Godišnji plan upravljanja imovinom. 

 

Nitko se drugi nije javio, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao Prijedlog Strategije na 

glasanje.  

 

ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo     

Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Buja 

 

 

Ad 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

dijela naselja Buje - Digitronska ulica 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je opet dao riječ Jeleni Bojić koja je naslovnu točku obrazložila 

sa slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu ali se nitko nije javio, stoga je dao prijedlog  

na glasanje.  

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo  Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje - 

Digitronska ulica 

 

 

Ad 7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Gradonačelniku koji je obrazložio Prijedlog Odluke 

sa slijedećom prezentacijom: 
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Na kraju prezentacije je Gradonačelnik obrazložio i dinamički plan sa rokovima provedbe 

planiranih mjera i radnji za kupnju stanova iz programa POS-a. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

 

Josip Pejić je pohvalio Program POS-a i dao nekoliko sugestija (istaknuo je da nisu kritike).  

Referirao se na dvije točke: prvo, rekao je da 55 m2 za dvije osobe može biti premalo ako se 

radi o mladoj obitelji koja može računati da će ih za par godina biti 3, 4 ili više. 

Gradonačelnik mu je odgovorio da je površina za dvije osobe utvrđena zakonom. 

Kao drugo, Josip Pejić je spomenuo kriterij obrazovanja, za koji smatra da bi mogao biti 

diskriminatoran prema mladim osobama koje nemaju visoku stručnu spremu. 

 

Nije bilo drugih pitanja ili primjedbi, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća zaključio raspravu 

i dao je Prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo  Odluku o 

uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa 

društveno poticane stanogradnje na području Grada Buja-Buie 

 

Ad 8. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa 

poticanja stanovanja na području Grada Buja-Buie 

 

Gradonačelnik je predmetnu točku obrazložio sa sljedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu.  

 

Bojana Puzigaća je tražila objašnjenje kod primjene članka 13. u slučaju da Ovlaštenik prava 

građenja proda kuću, te je pitala: na koji način se Grad može zaštititi, što će biti sa pravom 

prvenstva ako je druga osoba vlasnik zgrade, da li se Grad može obeštetiti samo do 50.000,00 

kuna jamstva iako je vrijednost kuće puno veća. 

Gradonačelnik je rekao da će se raskinuti ugovor na parceli sa Ovlaštenikom prava građenja i 

pregovarati sa novim vlasnikom kuće, te će se poduzeti sve moguće pravne radnje radi zaštite 

interesa Grada Buja. 

Bojana Puzigaća je pitala što će se desiti ukoliko se na natječaju za prodaju zemljišta ispod 

zgrade javi treća osoba sa višom ponudom od Ovlaštenika prava građenja. 

Gradonačelnik je rekao da smatra da je to praktično nemoguće, jer što bi kupac radio sa 

zemljištem na kojem je tuđa kuća. Možda će se omogućiti vlasniku kuće neposredna prodaja 

po tržišnoj cijeni. 

Josip Pejić je komentirao da sam Zakon ostavlja dosta nedorečenosti i nesigurnosti što se tiče 

investitora, ali i Grada kao prodavatelja. 
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Valter Turčinović je komentirao da se temeljem te Odluke nekome daje 4 godine vremena da 

renovira ili izgradi kuću, ali koliko mu je poznato neki su ljudi kupili od Grada Buja 

nekretninu i više od 20 godina nisu investirali u istu niti kunu. Što Grad može u takvim 

slučajevima. Po njegovom iskustvu on je morao uzeti kredit da bi uredio što je kupio od 

Grada jer je u ugovoru bila odredba da nekretninu mora urediti u roku od 5 godina, a što je sa 

onima koji nisu ispoštovali obvezu iz ugovora. 

Gradonačelnik mu je odgovorio da je trebalo poduzeti pravne radnje u zakonskim rokovima a 

sada nakon 20 godina je sve u zastari i ne može se ništa napraviti. Gradonačelnik je rekao da 

je ista situacija sa poduzetničkom zonom Valanari, gdje su neke osobe kupile parcele a nisu 

ništa izgradile.   

 

Nije bilo daljnje rasprave, pa je Predsjednik Gradskog vijeća dao Prijedlog Odluke na 

glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova ZA od 13 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 

raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području 

Grada Buja-Buie 

 

Ad 9. Prijedlog Odluke o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj 

jezgri i Istarskoj ulici 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao Elvisa Glavičića da izvijesti nazočne po naslovnoj 

točci. 

 

Elvis Glavičić je obrazložio predmetnu točku sa sljedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

 

Lena Korenika je pitala da li će se i na koji način obavijestiti vlasnici poslovnih prostora da su 

se dužni uskladiti sa predmetnom Odlukom. 

Elvis Glavičić je rekao da će se izraditi informativni letak koji će komunalni redar dostaviti 

korisnicima poslovnih prostora. 

Valter Turčinović smatra da se predložene mjere za postavljanje urbane opreme ne donose u 

pravom trenutku i da će posebno pogoditi osobe koje obavljaju djelatnost u tuđim poslovnim 

prostorima. Konkretno, rekao je da će se referirati na vlastitu situaciju, za vrijeme pandemije 

Grad nije imao financijske snage da pomogne i osobe koje rade i u takvim poslovnim 

prostorima nego je pomogao samo zakupnike u svojim prostorima, dok je on morao vlasniku 

plaćati zakupninu iako nije mogao raditi zbog propisanih mjera Stožera, te je ostvario manjak-

gubitak od 50.000,00 kuna. Rekao je da bi za uređenje njegove terase, koja je dugačka 12 m i 

široka 3,5 m,  u skladu s uvjetima iz predmetne Odluke, trebalo najmanje 100.000,00 kuna, pa 

bi ukupan njegov gubitak bio 150.000,00 kuna, što je za njega nemoguće financirati u roku od 

4 godine, a kamoli da još i bude kažnjen zbog neusklađivanja. Rekao je da će glasat i protiv 

Odluke. 

Gradonačelnik je odgovorio da je cilj te Odluke da Grad bude uređen i turistički atraktivan, a 

ukoliko se kriza produži, ovo Gradsko vijeće može produžiti rokove iz ove Odluke, a raditi će 

se aktivno i na raznim mogućnostima sufinanciranja uređenja fasada u Istarskoj ulici i Ulici 1. 

svibnja a možda i financiranja postavljanja propisane urbane opreme iz dostupnih fondova ili 

sufinancirati kroz gradski proračun.  

Josip Pejić je predložio da se rok za usklađenje urbane produži na 4 godine i za fizičke osobe. 

Ostali vijećnici kao i Gradonačelnik podržali su izjednačavanje roka od 4 godine za 

usklađenje urbane opreme za fizičke i pravne osobe. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje Odluku sa predloženom izmjenom. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je sa 12 glasova ZA i 1 PROTIV od  ukupno 13 vijećnika usvojilo Odluku o 

uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici 

 

Sjednicu Gradskog vijeća je zbog neodgodive obveze morao napustiti vijećnik Valter 

Turčinović. 

 

Ad 10.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća 

POU-UPA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja, Lenu 

Korenika, da obrazloži Prijedlog Odluke. 

Lena Korenika je rekla da je Odbor za izbor i imenovanja održao sjednicu na kojoj su 

jednoglasno podržali Prijedlog Oduke kojim se u zamjenu za Tanju Šuflaj, kao članicu 

Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie,  

imenuje Liliana Valenta; na mjesto  Zoltana Totha imenuje se Elisa Piuca a na mjesto Sonje 

Buljević imenuje se Deniza Gjini. 

Posebno je objasnila odredbe Statuta POU koje se odnose na sastav i način imenovanja 

članova Upravnog vijeća. 

  

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
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Bojana Puzigaća je izrazila zadovoljstvo što je prihvaćen prijedlog SDP-a da u sastav 

Upravnog vijeća bude imenovana Deniza Gjini, za koju je rekla da je kompetentna i kvalitetna 

osoba koja može doprinijeti u radu samog Vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća je potvrdio mišljenje Bojane Puzigaća i dao je predloženo 

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća POU-UPA na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova ZA od 12 nazočnih vijećnika usvojilo Rješenje o 

razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća POU-UPA 

 

Ad 11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i 

opremanje Dječjeg vrtića s  pripadajućim igralištem i hortikulturnim uređenjem u 

Bujama” 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio točku dnevnog reda i dao je riječ Gradonačelniku, koji 

je objasnio da se radi o suglasnosti za kandidiranje na natječaju. Objasnio je radove koji bi se 

odradili na Vrtiću i okolišu. Rekao je da je planirani iznos 2.800.000,00 kuna a financiranje u 

postotku od 80 %.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, 

Ivica Ćošković je pitao tko je izradio troškovnik za taj projekt. 

Gradonačelnik je rekao da su troškovnik izradile stručne osobe, arhitekti, na temelju važećih 

cijena radova i materijala. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća je dao Prijedlog Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova ZA od 12 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića s  

pripadajućim igralištem i hortikulturnim uređenjem u Bujama” 

 

Ad 12. Pitanja, prijedlozi i informacije i  

Ad 13. Razno  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po posljednje dvije točke dnevnog reda. 

Gradonačelnik je predložio nazočnima da odmah nakon sjednice idu pogledati izložbu u 

sklopu manifestacije Festival dell'Istroveneto u lokalu „Fantasy“. 

Bojana Puzigaća je pitala da li će se održati „Dani grožđa“. 

Gradonačelnik je odgovorio da će se zbog situacije sa Coronavirusom obilježiti skromno sa 

samo nekoliko sportskih turnira i malo glazbe lokalnih sastava. 

Miro Poznić je ukazao na problem izlaska iz Klesarske ulice na glavnu prometnicu (kod 

marketa Konzum) i potrebe da se možda postave ležeći policajci. 

Gradonačelnik mu je odgovorio da će se ispitati mogućnost sa nadležnima iz policije. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je zaključio sjednicu Gradskog vijeća.  

Dovršeno u 19,10 sati. 

Zapisničar: Mauricio Sinković 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Franko Gergorić 


