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

                                                 
              Gradsko vijeće - Consiglio cittadino 
Klasa:023-05/21-01/14 
Urbroj:2105/01-02-21-2 
Buje, 30.11.2021. 
 
 

      ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  30.11.2021. 

koja se održala  u Vijećnici POU Buje 
 
 

Početak sjednice u 18,00 sati. 
 
Na sjednici su bili prisutni slijedeći vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja: Franko Gergorić,  
Andrej Benčić, Valter Turčinović, Lena Korenika, Marilena Sinković, Tea Bucaj, Anita 
Medica, i Miroslav Poznić. 
Bio je prisutan Gradonačelnik Grada Buja, Fabrizio Vižintin (u nastavku: Gradonačelnik).  
Pročelnici: Loreta Makovac, Jelena Bojić i Elvis Glavičić te službenici: Nada Franković i 
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 6. sjednicu Gradskog vijeća, pozdravio je prisutne i 
zatražio da se minutom šutnje oda počast preminuloj Stojanki Puzigaća, koja je bila 

predsjednica Sportske zajednice Grada Buja i ujedno majka vijećnice Bojane Puzigaća. 
Prisutni su odali počast preminuloj sa minutom šutnje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano održavanje sjednice, jer 
je na početku sjednice bilo nazočno 8 od ukupno 13 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je predložio i dao na glasanje sljedeći dnevni red: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie 
2. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu 
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna 
4. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2022. godini  
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5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje - Buie 

6. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja u starogradskoj jezgri u svrhu 

poticanja stanovanja na području Grada Buja 
7. Pitanja, prijedlozi i informacije 
8. Razno  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao prijedlog dnevnog reda na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 8 glasova ZA od  8 prisutnih vijećnika prihvatilo dnevni red. 
 
Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 5 sjednice Gradskog vijeća 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po Zapisniku sa 5. sjednice Gradskog vijeća, 
ali nije bilo primjedbi na tekst Zapisnika, stoga je dao na glasanje verifikaciju Zapisnika sa 5. 
sjednice Gradskog vijeća. 
 
ZAKLJUČAK 
 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 8 glasova ZA od 8 nazočnih vijećnika verificiralo Zapisnik 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Ad 2. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 

2024. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je uvodno ukratko objasnio proceduru donošenja proračuna i dao 
riječ pročelnici Loreti Makovac koja je izložila Plan Proračuna sa sljedećom prezentacijom:  
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije bilo primjedbi, pitanja ili prijedloga, 
stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao na glasanje Prijedlog Proračuna za 2022. 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Gradskog vijeća su sa 8 glasova ZA nazočnih vijećnika, od ukupno 
13 vijećnika usvojili Plana Proračuna Grada Buja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 
2024. godinu 
 
 
Ad 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna 
 
Pročelnica Loreta Makovac je izvijestila nazočne po predmetnoj točci sa slijedećom 

prezentacijom: 
 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali se nitko nije javio, stoga je dao Prijedlog 
Odluke o izvršavanju proračuna na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 8 glasova ZA od 8 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 
izvršavanju proračuna 
 
 
Ad 4. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2022. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odluka detaljno obrazložena i pregledna. 
Mauricio Sinković je rekao da je iznos naknade usklađen sa zakonskim odredbama, a kao 
posebnost je naveo da u sadašnjem sastavu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola koji 
prima povećanu naknadu kao u prethodnom mandatu i nema nezavisnih vijećnika izabranih 
od grupe birača koji naknadu dobivaju na osobni račun. 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije bilo pitanja ili prijedloga, stoga je 
dao na glasanje predloženu Odluku. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 8 glasova ZA od 8 nazočnih vijećnika prihvatilo Odluku o 
rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Buja u 2022. godini 
 
Ad 5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje – 
Buie 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ voditeljici Odsjeka, Nadi Franković koja je 
obrazložila točku sa slijedećom prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
 
Nitko se nije javio za riječ, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao Prijedlog odluke na 
glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 8 glasova ZA od 8 nazočnih vijećnika usvojilo Izmjene i 
dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Buje – Buie     
 
 
Ad 6. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja u starogradskoj jezgri u 

svrhu poticanja stanovanja na području Grada Buja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je podsjetio nazočne da se na prethodnim sjednicama ovog tijela 

krenulo u tri smjera sa ciljem poticanja stanovanja i ostanka mladih u Gradu a predloženi 

natječaj predstavlja nastavak realizacije planiranog. Na natječaju je izloženo devet nekretnina 
koje se daju na prodaju u Starogradskoj jezgri po posebnim uvjetima, sve u cilju poticanja 
stanovanja i u skladu sa prethodnim odlukama ovog Vijeća. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu ali se nitko nije javio, stoga je dao prijedlog 
Odluke na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 8 glasova ZA od 8 nazočnih vijećnika usvojilo Natječaj za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja u starogradskoj jezgri u svrhu poticanja 
stanovanja na području Grada Buja. 
 
Ad 7. Pitanja, prijedlozi i informacije i  
Ad 8. Razno  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po posljednje dvije točke dnevnog reda i 
rekao da je vezano za vijećničko pitanje sa prethodne sjednice u pogledu tehničkih uvjeta i 
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načina korištenja dimnjaka zaprimljen odgovor nadležnog dimnjačara koji je u pisanom 
obliku podijeljen na početku sjednice nazočnim vijećnicima te je pitao da li netko ima 
komentara na dobiveni odgovor. 
Gradonačelnik je rekao da će se u skladu sa dopisom organizirati sastanak sa dimnjačarom, 
predstavnikom upravitelja zgrada, predstavnikom policije, te da će se obići sporne lokacije i 
utvrditi potrebne zahvate, mogućnosti i načine korištenja dimnjaka. 
Gradonačelnik je podsjetio nazočne da će se u četvrtak, 02. prosinca održati komemorativna 

sjednica za pokojnu Stojanku Puzigaća, o čemu će vijećnici dobiti poseban poziv i 
napomenuo da će slijedeća sjednica Gradskog vijeća održati oko 20. prosinca. 
 
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 


