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REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 

    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 

                  GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE  

                                                 
              Gradsko vijeće - Consiglio cittadino 

Klasa:024-02/22-01/03 

Urbroj:2163-2-02/1-22-2 

Buje, 27.04.2022. 

 

 

 

      ZAPISNIK 

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  27.04.2022. 

koja se održala  u Vijećnici POU Buje 

 

 

Početak sjednice u 17,30 sati. 

 

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

Bojana Puzigaća, Valter Turčinović, Rozana Prelac, Tea Bucaj, Marilena Sinković, Anita 

Medica, Andrej Benčić, Josip Pejić, Irena Đurđević i Miroslav Poznić.  

Nisu bili prisutni: Lena Korenika i Ivica Ćošković. 

Bio je prisutan Gradonačelnik Grada Buja, Fabrizio Vižintin (u nastavku: Gradonačelnik) i 

Zamjenik gradonačelnika Corrado Dussich.  

Prisutni pročelnici: Loreta Makovac, Jelena Bojić i Elvis Glavičić te službenik: Mauricio 

Sinković. 

Kao pozvani gosti-izvjestitelji, bili su prisutni: Robert Boban Paulović, zapovjednik PP Buje, 

Goran Rašić, predsjednik DVD-a Buje, Ivan Jozić, zapovjednik DVD-a Buje, Nenad 

Novković, arhitekta iz tvrtke Novi urbanizam d.o.o., Hrvoje Kovačević, ravnatelj GDCK Buje 

i  Loris Primožić, ravnateljica DV Buje.  

  

Od predstavnika medija bio je nazočan 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 10. sjednicu Gradskog vijeća i konstatirao da postoji 

kvorum jer su prisutna 11 vijećnika od 13 pa se sjednica može pravovaljano održati. 

Predložio je da se izmijeni predloženi dnevni red, odnosno ukloni točka 10. koja glasi: 

„Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji 

nekretnina“ iz razloga što je na natječaj pristigao veliki broj prijava i nisu se stigle obraditi i 

pripremiti za ovu sjednicu nego će se ostaviti za slijedeće Gradsko vijeće.  
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Predsjednik Gradskog vijeća je predložio i dao na glasanje sljedeći, izmijenjeni dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća 

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2021. godinu 

3. Prijedlog Odluke o donošenju 7. izmjena i dopuna PPU Grada Buja 

4. Izvješće o radu DVD Buje za 2021. godinu 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2021. 

godinu 

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske organizacije Crvenog križa Buje 

7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2021. godinu 

8. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području 

Grada Buja – Buie 

9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i gradnje  objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 

10. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

12. Razno  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao prijedlog dnevnog reda na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika prihvatilo dnevni 

red. 

 

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po Zapisniku sa 9. sjednice Gradskog vijeća, 

ali nije bilo primjedbi na tekst Zapisnika, stoga je dao na glasanje verifikaciju Zapisnika sa 9. 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 nazočnih vijećnika verificiralo 

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Robertu Bobanu Pauloviću, načelniku PP Buje, kao 

izvjestitelju po 2. točci dnevnog reda.  

 

Ad 2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2021. godinu 

 

Robert Boban Paulović je uvodno rekao da je u 2021. godini evidentirano 11.800.000 putnika 

koji su prešli granicu na graničnim prijelazima na području Grada Buja i posebno je pohvalio 

djelatnike PP Buje koji su radili na granici u ljetnim mjesecima prošle godine. Kod 

zlouporabe droga zabilježen je 91 slučaj u kome je pronađena droga, kod krivotvorenja 

isprava 70 slučaja krivotvorenja isprava -  Covid potvrda. Kod prekršaja protiv javnog reda i 

mira rekao je da je broj slučaja  bio u okvirima iz prethodnih godina, kod prometa evidentiran 

je porast prometnih nesreća, ali je bitno smanjen broj prometnih prekršaja. Istaknuo je da se 

nešto povećao ukupan broj kaznenih djela. Kod zaštite državne granice je također nešto 

povećan broj poduzetih mjera, a evidentiran je zanemariv broj požara. 

Na kraju je dao informaciju u pogledu spajanja policijskih postaja i rekao da sa aspekta 

sigurnosti građani mogu biti mirni, jer će organizacija poslova biti takva da se neće zanemariti 

potrebe i sigurnost građana na širem području nadležnosti. 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

Gradonačelnik je pohvalio rad PP Buje i podsjetio nazočne da je prigodom govora za Dan 

Grada ali i u pisanim dopisima upućenim ministru unutarnjih poslova i predsjedniku Vlade 

argumentirano i obrazložio razloge za potrebu održavanja PP Buje, ali nažalost sve je 

zanemareno i nije uvaženo.  

Bojana Puzigaća je također zahvalila na detaljno izvješće i rekla da također smatra da 

ukidanje PP Buje je isključivo politička odluka i nepovratno šteti sigurnosti, gospodarskom 

razvoju i ugledu Grada Buja. 

Miroslav Poznić je pitao što će biti sa administrativnim dijelom PP, odnosno izdavanjem 

osobnih dokumenata, vozačkih dozvola i sl. 

Robert Boban Paulović je rekao da će biti jedan zajednički voditelj poslova izdavanja 

dokumenata ali će ostati odjel u Bujama koji će izdavati dokumente za građane sa svog 

područja.  

Predsjednik Gradskog vijeća je također pohvalio dosadašnji rad PP Buje. 

Robert Boban Paulović je rekao da želi iskoristiti priliku, obzirom da je ovo vjerojatno 

posljednje izvješće samostalne PP Buje, da zahvali svim vijećnicima koji su tijekom godina 

slušali izvješća sa potrebnom pažnjom, bez konflikata, primjedbi ili kritika na rad PP Buje.  

Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje Izvješće. 

 

ZAKLJUČAK:  

Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno sa 11 glasova ZA od ukupno 11 nazočnih vijećnika 

usvojili Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2021. godinu 

 

 

Ad 3. Prijedlog Odluke o donošenju 7. izmjena i dopuna PPU Grada Buja  

  

Jelena Bojić je rekla da su vijećnici u materijalima dobili tekst 7. izmjena i dopuna PPU 

Grada Buja i da će ukratko objasniti osnovna rješenja i novosti u predloženim izmjenama, sa 

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

Odluke na glasanje. 
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ZAKLJUČAK:  

Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno sa 11 glasova ZA od ukupno 11 nazočnih vijećnika 

izglasali  Odlukuo donošenju 7. izmjena i dopuna PPU Grada Buja 

 

 

Ad 4. Izvješće o radu DVD Buje za 2021. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ zapovjedniku DVD Buje, Ivanu Joziću koji je podnio 

slijedeće izvješće: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je  pozvao predsjednika DVD-a koji je također izrazio želju da 

kaže nešto o radu u protekloj godini.. 

Goran Rašić je podsjetio nazočne da je prošle godine promijenjen Zakon o vatrogastvu u 

kojem je propisano da DVD-a moraju imati profesionalnog vatrogasca kao zapovjednika. Ivan 

Jozić je imenovan za zapovjednika prošle godine i svoju dužnost obavlja volonterski, bez 

naknade i za sada će tako i ostati. Rekao je da se želi referirati na dvije točke iz izvještaja: 

prvo, problem potrage za nestalim osobama, kojih je bilo u 6 slučajeva u protekloj godini i 

drugo, na problem Starogradske jezgre u kojoj treba osigurati prometnu prohodnost za 

mogućnost intervencije u slučaju kakvog požara ili druge nepogode. Pozvao je sve vijećnike u 

srijedu, na blagdan Svetog Floriana da dođu pogledati što je napravljeno u Vatrogasnom 

domu. 

Predsjednik Gradskog vijeća je  rekao da je posjet dogovoren već na posljednjoj sjednici 

Gradskog vijeća. 

 

Nije bilo daljnjih pitanja ili prijedloga, stoga je dao na glasanje Izvješće. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je sa 11 glasova ZA od 11 nazočnih vijećnika usvojilo Izvješće o radu DVD 

Buje za 2021. godinu 

 

 

Ad 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 

2021. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao i dao riječ Ravnateljici Dječjeg vrtića Buje, Loris 

Primožić. 

Loris Primožić je rekla da je zbog raznih mjera u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja širenja 

zaraze u 2021. rad bio otežan. Navela je broj upisane djece, broj skupina, omjer dječaka i 

djevojčica i ukupan broj zaposlenih. Istaknula je da se čitava 2021. odradila u zajedničkim 

prostorima sa TDV Mrvica, sa izuzetno dobrom suradnjom i u dobrim materijalnim uvjetima, 

odnosno uvjetima boravka u skladu sa pedagoškim standardima. Navela je sve manifestacije i 

događanja koja su obilježena u vrtiću.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

Bojana Puzigaća je rekla da se kvaliteta rada u Vrtiću primjećuje već cijeli niz godina i da se 

uspjela prebroditi Covid kriza, ali da očekuje od Grada Buja da se kvaliteta rada u vrtiću 

podigne na jednu novu višu razinu, da se poradi na profesionalnom obrazovanju odgojitelja i 

modernizaciji rada. 

Predsjednik Gradskog vijeća je rekao, kao višegodišnji član Upravnog vijeća, da se u više 

navrata razmišljalo na razne „Erazmuse“ i dodatne edukacije i programe za odgajatelje. 
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Bojana Puzigaća je rekla da se u današnjim izazovnim vremenima moderno odgajateljstvo 

nalazi pred velikim izazovima, jer su današnja djeca veoma dinamična i nezaustavljiva i treba 

im ponuditi adekvatan odgoj. 

Loris Primožić je rekla da je prosjek godina odgajatelja u Vrtiću preko 55 godina te da će se 

dolaskom mlađih generacija odgajatelja modernizirati i prilagoditi rad novim vremenima. 

Istaknula je i problem pronalaska kadra, odnosno na tržištu rada nema odgajatelja. 

Bojana Puzigaća je rekla da se u Saboru vodi rasprava oko financiranja predškolskog odgoja 

od strane Države ali da ona osobno smatra da financiranje mora ostati u nadležnosti JLS.   

Loris Primožić je rekla da bi bilo dobro da Država financira plaće odgajatelja jednako u 

čitavoj Državi, a troškove povećanog standarda neka svaka JLS samostalno financira. Pozvala 

je vijećnike da dođu u Vrtić vidjeti kako su se poboljšali uvjeti rada i boravka djece. Na kraju 

je istaknula da je ove godine konačno Vrtić poslovao pozitivno unatoč prenesenom manjku iz 

prethodne godine. 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje Izvješće DV Buje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika prihvatilo Izvješće 

o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2021. godinu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ Hrvoju Kovačeviću, ravnatelj GDCK Buje radi 

izlaganja po slijedećoj točci. 

 

Ad 6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske organizacije Crvenog križa Buje 

 

Hrvoje Kovačević je rekao da je to prva prigoda da Gradska organizacija Crvenog križa Buje 

iznese pred vijećnike Grada Buja svoje izvješće te se nada da će se praksa proširiti i na ostale 

JLS na kojima ta organizacija Crvenog križa djeluje. Svoje izvješće je podnio sa slijedećom 

prezentacijom: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu. 

Miroslav Poznić je pitao za odlaganje tkanine, jer je donedavno postojao kontejner na Stanici. 

Hrvoje Kovačević je odgovorio da se od samih početaka bore sa odlaganjem tekstila, jer 

građani često nesavjesno doniraju tekstil koji oni moraju odnijeti na odlagalište. Pitanje još 

uvijek nije riješeno na adekvatan način jer komunalno poduzeće 6. maj još uvijek nema pravo 

rješenje za recikliranje i odlaganje tekstila. Rekao je da treba pitati 6. maj da li i kako će 

riješiti prikupljanje tekstila i da li će postaviti koji kontejner za tekstil na području Grada.  

  

Predsjednik Gradskog vijeća je dao Izvješće na glasanje.  

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika usvojilo Izvješće o 

radu i financijsko izvješće Gradske organizacije Crvenog križa Buje. 

 

Ad 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2021. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ pročelnici Loreti Makovac. 

Loreta Makovac je rekla da je sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano 

posebnim Pravilnikom i veoma je obilan, što su vidjeli u materijalima, tako da će u izlaganju 

koje je pripremila u slijedećoj prezentaciji biti što je moguće kraća: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali nije bilo pitanja, stoga je dao Izvještaj na 

glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika usvojilo Godišnji 

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

 

Ad 8. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na 

području Grada Buja – Buie 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je pozvao pročelnika Elvisa Glavičića da obrazloži predmetnu 

točku dnevnog reda. 

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

Odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika usvojilo Odluku o 

nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području Grada Buja – Buie 

 

Ad 9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja i gradnje  objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

Elvis Glavičić je uvodno istaknuo da je predmetno Izvješće propisano Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu, te je izložio osnovne pokazatelje planiranog i realiziranog, kroz 

slijedeću prezentaciju: 
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Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu, ali se nitko nije javio, stoga je dao prijedlog 

Izvješća na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika usvojilo Izvješće o 

ostvarenju Programa održavanja i gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

 

Ad 10. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je dao riječ pročelnici Jeleni Bojić koja je obrazložla predmetnu 

točku sa slijedećom prezentacijom: 
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Rekla je da je u natječaju utvrđeno pravo prvenstvene kupnje za vlasnika parcele koja graniči 

sa predmetnom parcelom, a koji je ujedno i dao zahtjev za kupnju i inicirao raspisivanje 

natječaja. 

 

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

Natječaja na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova ZA od 11 prisutnih vijećnika usvojilo 

raspisivanje  Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie 

 

Ad 11. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Gradonačelnik se javio i rekao da želi podsjetiti vijećnike da će se uskoro objaviti javni poziv 

za predlaganje nagrada i priznanja Grada buja za 2022. godinu, pa ukoliko imaju takve 

prijedloge da ih dostave na vrijeme. 

Bojana Puzigaća je zamolila da se vijećnicima dostavi na mail poveznica na link kada bude 

objavljen javni poziv. 

Mauricio Sinković je obećao da će vijećnici dobiti obavijest. 

 

Ad 12. Razno  

 

Miroslav Poznić je pitao za odgovor u svezi aktiviranja akustike na Vatrogasnom domu. 

Predsjednik je odgovorio da još nije stigao odgovor. 

Miroslav Poznić je zahvalio predsjedniku DVD-a za poziv na jelo i piće, ali je rekao da njega 

to osobno ne zanima, nego da bi želio da kod obilaska Vatrogasnog doma bude biti prisutan i 

direktor Civitasa, da se mogu dobiti neki odgovori i da se  vidi što je napravljeno. Također je 

predložio da se od Države zatraži donacija ili otkup objekta koji ne služi ničemu,a služio bi 

Gradu. 
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Bojana Puzigaća je rekla da je u ranijem mandatu Gradskog vijeća bilo osnovano 

Povjerenstvo koje je trebalo obići Dom, ali se nije nikad sastalo, a radi se o ozbiljnoj 

investiciji i sredstvima kojima treba raspolagati savjesno, a gosp. Rašić se mora malo 

uozbiljiti jer vijećnike zanima što je učinjeno, a ne jelo i piće.  

Gradonačelnik je podržao prijedlog Miroslava Poznića da se čim prije uputi zahtjev za 

donaciju ili otkup objekta i predložio se svi vijećnici nađu u Vatrogasnom domu u srijedu, 

04.05.2022. u 15.00 sati, te da će se na licu mjesta dogovoriti i  izvršiti obilazak.  

Valter Turčinović je pitao za osnivanje Odbora za kulturu. 

Predsjednik Gradskog vijeća je rekao da se radi na tome i da se analizira eventualna veća 

izmjena Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća. 

 

Nije bilo daljnje rasprave, stoga je Predsjednik Gradskog vijeća zaključio sjednicu Gradskog 

vijeća.  

 

Dovršeno u 19,40 sati. 

 

Zapisničar: Mauricio Sinković 
 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 
Franko Gergorić 


