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REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
                  GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE  

                                                 
              Gradsko vijeće - Consiglio cittadino 
Klasa:023-05/21-01/12 
Urbroj:2105/01-02-21-2 
Buje, 29.10.2021. 

      ZAPISNIK 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  29. 10.2021. 

koja se održala  u Vijećnici POU Buje 
 

Početak sjednice u 17,00 sati. 
 
Na sjednici su bili prisutni slijedeći vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja: Franko Gergorić, 
Bojana Puzigaća, Ivica Ćošković, Rozana Prelac, Valter Turčinović, Lena Korenika, Marilena 
Sinković, Tea Bucaj, Anita Medica, Josip Pejić i Miroslav Poznić. 
Bili su prisutni Gradonačelnik Grada Buja, Fabrizio Vižintin (u nastavku: Gradonačelnik) i 
Zamjenik gradonačelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine.  
Pročelnici: Loreta Makovac, Jelena Bojić i Elvis Glavičić te službenik: Mauricio Sinković. 
Od predstavnika medija bio je nazočan Robert Buzdakin. 
Od pozvanih izlagača bili su nazočni: Antonio Franković iz agencije IRENA i Petra Meixner 
iz tvrtke DLS d.o.o. Rijeka 
 
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 5. sjednicu Gradskog vijeća, pozdravio je prisutne, 

utvrdio da postoji kvorum za valjano održavanje sjednice, jer je na početku sjednice  bilo 
nazočno 10 od 13 vijećnika. 
 
Predložio je izmjenu redoslijeda izlaganja točke 3. i 4. dnevnog reda iz poziva, te je dao na 
glasanje sljedeći dnevni red: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća  
2. Prijedlog Odluke o usvajanju o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvoja 

i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Buje-Buie i Zajedničkog 

akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Joint 
SECAP)  

3. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
4. Prijedlog Liste nekretnina iz starogradske jezgre kojima će se raspolagati prema Odluci o 

raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području 

Grada Buja-Buie 
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5. Prijedlog Plana koncesija za 2022. godinu 
6. Prijedlog Srednjeročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Grada Buje-

Buie za razdoblje od 2022. do 2024. godine 
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Druge izmjene i dopune 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje – 
Scuola d`infanzia italiana Fregola Buie 

8. Prijedlog Odluke o izradi UPU – Kaldanija- poslovna namjena (K2) 
9. Pitanja, prijedlozi i informacije 

10. Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao prijedlog dnevnog reda na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA  od  10 prisutnih vijećnika prihvatilo dnevni 

red. 
 
Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po Zapisniku sa 4. 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 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika verificiralo 
Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Ad 2. Prijedlog Odluke o usvajanju o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog 

razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Buje-Buie i 
Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim 

promjenama (Joint SECAP) 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Antoniu Frankoviću iz agencije IRENA koji je 
izložio predmetnu točku sa sljedećom prezentacijom:  
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
Gradonačelnik je istaknuo da je tema zaštite okoliša istovremeno lokalna i globalna, te da se 
sve više dešavaju vremenske nepogode koje nisu nikad zabilježene u povijesti na određenim 
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područjima. Ukazao je na energetsku obnovu višestambenih i obiteljskih zgrada na području 

Grada i potrebu da se što više građana javi na natječaje i iskoristi povoljnosti financiranja. 
Također se referirao na problem zagađenja i mjera koje treba prilagoditi u sektoru prometa i 
mobilnosti, kao i potrebu izrade sustava navodnjavanja za poljoprivredu.  
 
Drugih pitanja nije bilo, pa je Predsjednik Gradskog vijeća dao na glasanje Odluku o 
usvajanju predloženog Akcijskog plana i Zajedničkog akcijskog plana. 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno, sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih 
vijećnika prihvatili Odluku o usvajanju o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog 

razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Buje-Buie i Zajedničkog 

akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Joint 

SECAP) 
 
 
Ad 3. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Petri Meixner iz tvrtke DLS d.o.o. Rijeka koja je 
izvijestila nazočne po predmetnoj točci sa slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali se nitko nije javio stoga je dao Plan 
djelovanja na glasanje. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Plan  
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 
 
 
Ad 4. Prijedlog Liste nekretnina iz starogradske jezgre kojima će se raspolagati prema 

Odluci o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja 

stanovanja na području Grada Buja-Buie 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je podsjetio nazočne da je nedavno bila prezentacija APN-a i da 
se na ovom tijelu odlučilo da se u cilju poticanja stanovanja na području Grada Buja krene u 
tri smjera: kupnja nekretnine u Starogradskoj jezgri, program POS-a i pravo građenja, stoga je 
i izrađena ovdje predložena lista nekretnina i dostavljena svima opsežna dokumentacija prije 
ove sjednice, stoga je otvorio javnu raspravu.  
Gradonačelnik je objasnio da je jedna nekretnina izbačena sa popisa jer nije odgovarala 
uvjetima za uvrštavanje u popis, a što je naknadno utvrđeno zbog neusklađenosti upisa u 

sustavu zemljišnih knjiga, jer jedan podatak bio na temelju katastarske čestice a drugi na 

temelju imena i prezimena nositelja stanarskog prava. Gradonačelnik je rekao da se nada da 

će sve ostale nekretnine biti u redu i da neće biti iznenađenja nakon raspisivanja natječaja. 
Miroslav Poznić je predložio da se nekretnine još jednom provjere prije objave na natječaju. 
Gradonačelnik mu je odgovorio da su nekretnine četiri puta detaljno provjerene i da su po 
svim raspoloživim podacima bile u redu, ali da se nije moglo pretpostaviti da se nešto u 
zemljišnim knjigama nije povezalo ili evidentiralo. Rekao je da misli da su ostale nekretnine 
99,9 % dobro upisane. 
Nije bilo daljnje rasprave pa je Predsjednik Gradskog vijeća dao na glasanje predloženu Listu 
nekretnina. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Listu 
nekretnina iz starogradske jezgre kojima će se raspolagati prema Odluci o raspolaganju 

nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Grada Buja-
Buie 
 
Na sjednicu Gradskog vijeća je stigao vijećnik Valter Turčinović.  
 
Ad 5. Prijedlog Plana koncesija za 2022. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Elvisu Glavičiću koji je obrazložio točku sa 

slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
Javio se Miroslav Poznić koji je rekao da postoji veliko nezadovoljstvo građana u stambenim 
zgradama jer im je dimnjačar zabranio loženje. Smatra da Grad Buje i Civitas Bullearum 
d.o.o. moraju naći stručne osobe koje će izvršiti uvid i utvrditi stanje, te predložiti način 

rješavanja problema kako bi se dimnjaci uskladili sa propisima a građani mogli grijati u 

svojim stanovima.  Dimnjačari dolaze u zgrade i jednostavno zabrane loženje i ne žele čistiti 

dimnjake, osobito ako netko spoji peć na pelete. 
Elvis Glavičić mu je odgovorio da ukoliko dimnjačar utvrdi da je dimnjak neispravan, nije ga 
dužan očisti, jer bi u slučaju požara i štete bio odgovoran. Osim toga dimnjačar nije ovlašten 

niti mu je posao da predlaže način gradnje dimnjaka. Kada dimnjačar utvrdi da je dimnjak 

neispravan vlasnik dimovodne cijevi treba pozvati inženjera, građevinara, obrtnika ili drugu 
stručnu osobu da dimnjak sanira.  
Miroslav Poznić je rekao da je upravitelj zgrade Civitas Bullearum d.o.o. i da se oni pozivaju 
nenadležnim iako on smatra da oni moraju pronaći stručnu osobu koja će znati što treba 

napraviti i onda predložiti stanarima da li su suglasni da se ide u financiranje sanacije 
dimnjaka. Ako samo jedan u zgradi priključi na dimnjak peć na pelete, dimnjačar svima 
zabranjuje loženje. 
Elvis Glavičić je rekao da tko loži na pelet mora udovoljavati tehničkim uvjetima za 
priključenje na dimovodnu cijev, a ne može se jednostavno priključiti na zajedničku cijev. 
Josip Pejić je također istaknuo da se slaže da postoje tehnički uvjeti i propisi kojima se mora 
udovoljiti za priključenje ovisno od vrste energenta koji se koristi za loženje, te je napomenuo 
da isti problem postoji i u zgradama na drugom dijelu Grada.   
Gradonačelnik je rekao da će odmah slijedeći tjedan razgovarati sa Civitas Bullearum d.o.o. 
da se ispita problematika i pronađu stručne osobe koje mogu odgovoriti na postavljena 
pitanja. 
Miroslav Poznić je rekao da Digitron prodaje peći na pelete i da su prošli tjedan došli 

priključiti peć stanaru u njegovoj zgradi bez da ikoga išta pitaju. 
Valter Turčinović je rekao da je odgovornost pojedinog stanara koji mijenja način loženja da 

se prethodno informira koji su uvjeti i propisi za postavljanje druge vrste peći i da on sam 

odgovara prema drugim stanarima, a ne može se odgovornost prenijeti na Grad ili Civitas 
Bullearum d.o.o. 
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Predsjednik Gradskog vijeća je rekao da će se odmah od utorka ispitati mogućnosti i načine 
rješavanja problema, a problem se ne može riješiti na ovoj sjednici. 
Elvis Glavičić je predložio da odmah zatraži očitovanje i mišljenje dimnjačara u pogledu ovog 

problema, pa da se vidi kako dalje postupati. 
 
Nitko se drugi nije javio, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao Plan koncesija za 2022. 
godinu na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM od 11 nazočnih vijećnika usvojilo     
Plan koncesija za 2022. godinu 
 
Ad 6. Prijedlog Srednjeročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području 

Grada Buje-Buie za razdoblje od 2022. do 2024. godine 
 
 
Elvis Glavičić je naslovnu točku obrazložio sa slijedećom prezentacijom: 
 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu ali se nitko nije javio, stoga je dao trogodišnji 

plan koncesija na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM od 11 nazočnih vijećnika usvojilo     
Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Grada Buje-Buie za razdoblje 
od 2022. do 2024. godine 
 
 
Ad 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Druge izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica 

Buje – Scuola d`infanzia italiana Fregola Buie 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao Francescu Deklić da izvijesti nazočne po predmetnoj 

točci. 
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Francesca Deklić je podsjetila nazočne da su se na posljednjoj sjednici ovog tijela usvojile 
prve izmjene i dopune Pravilnika, a od rujna se zbog povećanog upisa djece u oba vrtića 

ukazala potreba zapošljavanja još jedne spremačice. Problem je što u slučaju bolesti 
spremačice, nema mogućnosti zamjene i nastaju problemi u funkcioniranju, jer u isto vrijeme 
treba podignuti krevete u deset prostorija, očistiti prostorije kada djeca izlaze, sve u kratkom 
vremenu i u određenom dijelu dana.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije bilo pitanja, stoga je dao Zaključak o 

davanju suglasnosti na glasanje.  
 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 nazočnih vijećnika usvojilo Zaključak 
o davanju prethodne suglasnosti na Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje – Scuola d`infanzia italiana 
Fregola Buie 
 
 
Ad 8. Prijedlog Odluke o izradi UPU – Kaldanija- poslovna namjena (K2) 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao Jelenu Bojić da izvijesti nazočne po naslovnoj točci. 
 
Jelena Bojić je obrazložila predmetnu točku sa sljedećom prezentacijom: 
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Jelena Bojić je napomenula da će tvrtka Zigante tartufi d.o.o. financirati izradu plana sa 70 % 
iznosa a Grad Buje sa 30% iznosa. Izrađivač plana će biti ovlaštena tvrtka iz Zagreba. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
 
Valter Turčinović je rekao da je to dobra stvar jer će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. 
Ivica Ćošković je pitao u čijem je vlasništvu zemljište. 
Jelena Bojić mu je odgovorila da je 2,5 Ha u vlasništvu tvrtke Zigante tartufi d.o.o. a ostatak 
je u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje predloženu Odluku. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV od  ukupno 11 vijećnika usvojilo Odluku o 
izradi UPU – Kaldanija- poslovna namjena (K2) 
 
 
Ad 9. Pitanja, prijedlozi i informacije i  
Ad 10. Razno  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po posljednje dvije točke dnevnog reda. 
Mauricio Sinković je informirao nazočne da će se u petak 12. i  subotu 13. studenoga u ovoj 
vijećnici održati edukacija za vijećnike i članove ostalih gradskih tijela, te da će se dobiti 
poziv sa programom i eventualnim materijalima. 
Gradonačelnik je rekao da će predavati stručni ljudi koji imaju velika znanja o funkcioniranju 
JLS i pravima i obvezama vijećnika, te je pozvao sve prisutne da se odazovu pozivu i dođu na 

edukaciju. Rekao je da je situacija sa Covidom u Županiji zabrinjavajuća, te je apelirao da 
vijećnici prenesu potrebu cijepljenja i poštivanja svih mjera zaštite na sve građane na 

području Grada Buja. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je zaključio sjednicu Gradskog vijeća.  
Dovršeno u 18,40 sati. 
Zapisničar: Mauricio Sinković 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Franko Gergorić 


