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

                                                 
              Gradsko vijeće - Consiglio cittadino 
Klasa:023-05/21-01/19 
Urbroj:2105/01-02-21-2 
Buje, 22.12.2021. 
 
 

      ZAPISNIK 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  22.12.2021. 

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,  
Andrej Benčić, Valter Turčinović, Lena Korenika, Rozana Prelac, Marilena Sinković, Tea 

Bucaj, Anita Medica, Josip Pejić i Miroslav Poznić. 
Bio je prisutan Gradonačelnik Grada Buja, Fabrizio Vižintin (u nastavku: Gradonačelnik).  
Pročelnici: Loreta Makovac, Jelena Bojić i Elvis Glavičić te službenik: Mauricio Sinković. 
Od predstavnika medija bio je nazočan Robert Buzdakin. 
 
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 7. sjednicu Gradskog vijeća i pozdravio prisutne. 
Utvrdio je da postoji kvorum za valjano održavanje sjednice, jer je na sjednici bilo nazočno 

10 od ukupno 13 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je predložio i dao na glasanje sljedeći dnevni red: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie 
2. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Buja za 2021. godinu  
3. Prijedlog Odluke o organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie 
4. Prethodna suglasnost na nacrt Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta sa naplatom na 

području Grada Buja-Buie 
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za 

opskrbu pitkom vodom 
6. I. ažurirani  popis nekretnina kojima se raspolaže u svrhu provođenja programa poticaja 

stanovanja na području Grada Buje-Buie 
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine 

označene kao k.č.br. 904/34, z.k.ul.br. 1968 u k.o. Kaštel 



2 
 

8. Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie 
9. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2022. godinu 
10. Pitanja, prijedlozi i informacije 
11. 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 6. sjednice Gradskog vijeća 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po Zapisniku sa 6. sjednice Gradskog vijeća, 
ali nije bilo primjedbi na tekst Zapisnika, stoga je dao na glasanje verifikaciju Zapisnika sa 6. 
sjednice Gradskog vijeća. 
 
ZAKLJUČAK 
 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika verificiralo 
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Ad 2. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Buja za 2021. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao i dao riječ pročelnici Loreti Makovac koja je izložila 
II izmjene i dopune Plana Proračuna Grada Buja za 2021. godinu 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 II izmjena i dopuna Plana 
Proračuna Grada Buja za 2021. godinu 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno sa 10 glasova ZA od ukupno 10 
nazočnih vijećnika usvojili II izmjene i dopune Plana Proračuna Grada Buja za 2021. godinu 
 
 
Ad 3. Prijedlog Odluke o organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-
Buie 
i 
Ad 4. Prethodna suglasnost na nacrt Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta sa 

naplatom na području Grada Buja-Buie 
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Pročelnik Elvis Glavičić je uvodno rekao da će jedinstvenom prezentacijom izložiti slijedeće 

dvije točke dnevnog reda: Odluku o organizaciji parkiranja i Prethodnu suglasnost na nacrt 
Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta, kako slijedi: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
Javio se Josip Pejić koji je rekao da svaka odluka ima svoje dobre i loše strane, pa tako i 
predložena. Dobro je što će se povećati i urediti broj parkirnih mjesta pod naplatom, međutim 

ukazao je na mogućnost da će se uvođenjem naplate, mnogi djelatnici javnih tijela koji rade 
na užem području centra Grada Buja svoja vozila nastojati parkirati u nastavku ulice Rudine, 
pogotovo kod zgrada sa brojem 1, 3 i eventualno 2. na parkirnim mjestima koja koriste 
stanari.  
Elvis Glavičić je rekao da djelatnici koji rade u javnim institucijama i drugim firmama na 
području Grada Buja imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu. 
Josip Pejić je rekao da se isti problem može pojaviti i na Stanici jer se na predmetnoj lokaciji 
parkiraju radnici iz okolnih firmi koji rade na Stanici, pa bi i oni mogli tražiti parkirališna 
mjesta bez naplate oko obližnjih stambenih zgrada. 
Elvis Glavičić je odgovorio da će se u tijeku primjene Odluke vidjeti konkretni problemi pa će 

se sukladno tome reagirati i na odgovarajući način zaštititi parkirna mjesta stanara. 
Drugih pitanja nije bilo, pa je Predsjednik Gradskog vijeća prvo dao na glasanje Odluku o 
organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie a nakon toga i Prethodnu 
suglasnost na nacrt Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta sa naplatom na području Grada 

Buja-Buie 
 
ZAKLJUČAK 
 

1. Gradsko vijeće je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM od 10 nazočnih vijećnika 
usvojilo Odluku o organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie. 
 

2. Gradsko vijeće je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM od 10 nazočnih vijećnika dalo 
Prethodnu suglasnost na nacrt Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta sa naplatom 

na području Grada Buja-Buie   
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Ad 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

za opskrbu pitkom vodom 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ pročelniku, Elvisu Glavičiću koji je obrazložio 5. 
točku sa slijedećom prezentacijom: 
 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 
Gradonačelnik je rekao da je predložena odluka prvenstveno usmjerena na zaštitu prostora, 
odnosno, poljoprivrednih površina izvan građevinskih područja na kojima se daju priključci, 
jer unutar građevinskog područja to nije poseban problem. Imamo informaciju da su se počele 

parcelizirati poljoprivredne parcele s namjerom prodaje, a znamo da je država izuzetno spora 
kod rješavanja bespravne gradnje (dao je konkretan primjer).  
Miroslav Poznić je rekao da, koliko je njemu poznato, niti do sada nisi mogao dobiti 
poljoprivredni priključak u vodovodu ako nisi imao OPG i najmanje 3000 m2 poljoprivrednog 
zemljišta. 
Gradonačelnik je rekao da se unatoč takvoj odredbi davanje priključaka zloupotrebljavalo, 
stoga smatra da je opravdano da i Grad, koji donosi prostorne planove, ima kontrolu i 
ovlaštenje da onemogući dobivanje priključaka gdje nije opravdano.  
 
Nitko se više nije javio za riječ, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća dao prijedlog Odluke o 
dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom, na 
glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 
dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom 
 
Ad 6.  I. ažurirani  popis nekretnina kojima se raspolaže u svrhu provođenja programa 

poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie 
 
Gradonačelnik je rekao da se prema sugestiji Miroslava Poznića još jednom zatražila provjera 
svih nekretnina u javnim knjigama, te je pronađena još jedna sporna nekretnina za koju 
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vlasništvo nije jasno definirano, stoga je izbačena iz popisa i ovdje se predlaže tako 
ispravljeni popis, za koji će se raspisati javni natječaj nakon Nove godine. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje I. ažurirani popis nekretnina kojima se 
raspolaže u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo I. ažurirani  

popis nekretnina kojima se raspolaže u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na 

području Grada Buje-Buie 
 
Ad 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu 
nekretnine označene kao k.č.br. 904/34, z.k.ul.br. 1968 u k.o. Kaštel  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ pročelnici, Jeleni Bojić koja je obrazložila 7. točku 

sa slijedećom 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 Odluke o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 904/34, z.k.ul.br. 

1968 u k.o. Kaštel. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o 
ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 

904/34, z.k.ul.br. 1968 u k.o. Kaštel. 
 
Ad 8. Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie 
 
Jelena Bojić je rekla da Popis nerazvrstanih cesta na području Grada utvrđuje predstavničko 

tijelo, odnosno Gradsko vijeće. Predloženi popis je ažuriran i nadopunjen nerazvrstanim 
cestama koje su mijenjale broj, oblik ili površinu u tijeku godine na području Grada Buja-
Buie. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije pitanja, stoga je dao Popis 
nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Popis 
nerazvrstanih cesta na području Grada Buja-Buie 
 
Ad 9. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2022. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je rekao da je predloženi Program rada podijeljen na kvartale i 

da ga neće posebno čitati obzirom da je dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog 
vijeća. 
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Gradonačelnik je dodao da je izrađen zajednički sa Predsjednikom Gradskog vijeća i da je 
uglavnom sličan ranijim programima, jer se u dijelu odnosi na redovne, zakonom propisane 

djelatnosti i aktivnosti koje predstavničko tijelo treba odraditi u tijeku godine, a u ostalom 
dijelu Programa su ostale aktivnosti za koje se zna da će se odraditi u slijedećoj godini. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije bilo pitanja ili prijedloga, stoga je 
dao Program rada na glasanje. 
 
ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Program 
rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2022. godinu 
 
Ad 10. Pitanja, prijedlozi i informacije i  
Ad 11. Razno  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po posljednje dvije točke dnevnog reda. 
 
Javio se Gradonačelnik koji je rekao da je godina protekla dobro i da su realizirani projekti iz 
prethodnog mandata i donijet je proračun za slijedeću godinu. Planirani projekti će mnogo 

ovisiti o načinu kako će Država raspodijeliti novce koje je ugovorila po pitanju redovnih 
projekata i programa koji će se financirati iz EU fondova i isto tako iz programa za oporavak i 
otpornost. Rekao je da će gradska vlast učiniti sve što je moguće da se sredstva povuku za 
potrebe na području Grada. Na kraju je komentirao da situacija sa Covidom u protekloj godini 
i u sadašnjem trenutku na području Grada nije bila i nije dobra, te je dodao da moramo 
vjerovati struci i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji te da je jedini način izlaska iz krize 
cijepljenje svih građana. Čestitao je nazočnima Božić i Novu godinu i rekao da se nada da 
slijedeća godina biti bolja što se tiče Covida i da će Grad uspjeti povući sva sredstva  iz EU 

koja je planirao i kojima se nada. 
Zamjenik gradonačelnika iz reda Talijanske nacionalne manjine, Corrado Dussich je 
pozdravio nazočne i čestitao Božić i zaželio sreću, spokojstvo, zdravlje i puno lijepih stvari u 
2022. godini. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je zahvalio svima za pitanja i posvećeno vrijeme i suradnju u 
ovoj godini i zaželio svima sve najbolje u 2022. godini, te da predstojeće blagdane provedu u 
miru, zajedništvu i sreći. Zaključio je sjednicu Gradskog vijeća.  
 
Dovršeno u 18,00 sati. 
 
Zapisničar: Mauricio Sinković 
 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Franko Gergorić 


