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REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA      

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA                                  

GRAD BUJE - BUIE 

CITTÀ DI BUJE – BUIE 

Gradsko vijeće – Il Consiglio cittadino 

KLASA/CLASSE: 024-02/22-01/06 

URBROJ/NUM.PROT.: 2163-2-02-22-2                                                                     

Buje/Buie, 29. srpnja/luglio 2022. 

 

      ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  29.07.2022. 

koja se održala  u Vijećnici POU Buje 

 

Početak sjednice u 17,30 sati. 

 

Na sjednici su bili prisutni slijedeći vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja: Bojana Puzigaća,  

Tea Bucaj, Marilena Sinković, Valter Turčinović, Andrej Benčić, Anita Medica, Miroslav 

Poznić, Josip Pejić, Irena Đurđević i Ivica Ćošković 

Nisu bili prisutni: Franko Gergorić, Rozana Prelac i Lena Korenika. 

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

Prisutni su bili pročelnici Loreta Makovac, Jelena Perossa i Elvis Glavičić te službenik: 

Mauricio Sinković. 

 

Od predstavnika medija bio je nazočan Robert Buzdakin. 

 

Zapisničar: Mauricio Sinković    

                      

Obzirom da Predsjednik Gradskog vijeća nije mogao biti prisutan sjednicu je vodila 

potpredsjednica Gradskog vijeća, Bojana Puzigaća (u nastavku: Potpredsjednica 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. 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je otvorila 13. sjednicu Gradskog vijeća i konstatirala da 

postoji kvorum jer su prisutna 10 vijećnika od 13 pa se sjednica može pravovaljano održati. 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala na glasanje predloženi dnevni red, kako slijedi: 

 

1. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021. godinu 

2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća 

3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja - Buie za 2022. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie 

za 2022. godinu 

5. Prijedlog odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2021. godinu 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. Aneks na Kolektivni ugovor za djelatnost 

predškolskog odgoja i obrazovanja 

7. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buje - Buie 

8. Pitanja, prijedlozi i informacije 

9. Razno  
 

 

 



2 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala prijedlog dnevnog reda na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 prisutnih vijećnika prihvatilo dnevni 

red. 

 

Ad 1. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021. 

godinu 

 

Predsjednica Gradskog vijeća je otvorila 1. točku dnevnog reda i pozvala je voditelju Fonda 

za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre Mladena Milohanića.  

Mladen Milohanić je uvodno podsjetio nazočne da se ovo izvješće podnosi svake godine ali  

je protekle godine izostalo zbog Corone u županijskom odjelu i zbog lokalnih izbora u 2021. 

godini. Naveo da je u 27 godina rada Fonda, Fond. oprihodovao ukupno preko 50.000.000,00 

kn i uspio plasirati preko 250.000.000,00 kuna putem kredita, kroz 3-4 replasmana sredstava. 

Cilj Fonda je usmjeriti sredstva u neposrednu poljoprivrednu proizvodnju i u druge oblike 

nadogradnje poljoprivrede, kao što su OPG-ovi, agroturizmi i slične djelatnosti i usluge, na 

što brži način i uz što manje zavisnih troškova i što manju kamatu. Istaknuo je da Fond ima 

dva djelatnika i nalazi se u sastavu Upravnog odjela za poljooprivredu Istarske županije, na 

čiji su trošak, dok se sva sredstva koja se oprihoduju u Fond u cijelosti plasiraju kroz 

zajmove. Kroz godine rada Fonda su se prioritetna ulaganja mijenjala, na početku 

vinogradarstvo i vinarstvo, kasnije maslinarstvo, a posljednjih godina stočarstvo i 

mljekarstvo. Rekao je da u ovom trenutku imamo na teritoriju Istre 21 mini sirane  koje su 

svoju proizvodnju podigle na viši tehnološki nivo i koje posluju uspješno. Rekao je da ono 

čemu smjeraju u budućnosti je da postanemo ekološka regija, da potiču poljoprivrednike da 

imaju interes i računicu da ulaze u ekološku proizvodnju i da takvima i dalje plasiraju što je 

moguće povoljnije kredite, u ovom trenutku sa respektabilnom kamatom od 2%, koju se nada 

da će uspjeti održati unatoč krizi i rastućoj inflaciji. Rekao je da su u protekloj godini održane 

dvije sjednice Fonda i da su replasirana sredstva u iznosu od 22.000.000,00 kuna, od čega 

skoro 12.000.000,00 kao sredstva efektive za zatvaranje financijske konstrukcije za korisnike 

koji su aplicirali na mjere ruralnog razvoja, odnosno na strukturne fondove. Objasnio je 

iznose sredstava koji su uloženi u mehanizaciju, dugogodišnje nasade, ekološku proizvodnju i 

preradu, agroturističku djelatnost i u stočarstvo. Rekao je da Fond i dalje brine o svojim 

sredstvima tako da trenutno od ukupno 470 aktivnih ugovora ima u postupku naplate  30-tak 

postupaka prisilne naplate. Na kraju je rekao da prema naznakama u ovoj godini postoji i 

nadalje veliki interes i upit aktera iz agrara za financiranje ivesticija, te je rekao da sve 

ukazuje da će se i ove godine plasirati sredstva u iznosu od preko 20 mil. kuna. Naglasio je 

dobru suradnju sa Gradom Buje i spremnost Fonda za pomoć poljoprivrednicima sa područja 

Grada Buja. 

 

Potpredsjednica je otvorila raspravu. 

Nitko se nije javio za riječ pa je dala Izvješće na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA  od  10 prisutnih vijećnika usvojilo Izvješće o 

radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021. godinu 

 

Ad 2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je otvorila raspravu po Zapisniku sa 12. sjednice Gradskog 

vijeća, ali nije bilo primjedbi na tekst Zapisnika, stoga je dala na glasanje verifikaciju 

Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća. 
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ZAKLJUČAK 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika verificiralo 

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća. 

 

 

Ad 3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja - Buie za 2022. godinu 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala riječ pročelnici Loreti Makovac, koja je izložila 

predmetnu točku sa slijedećom prezentacijom: 
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Potpredsjednica Gradskog vijeća je otvorila raspravu. 

 

Miroslav Poznić je pitao za što jer namijenjen iznos od 87.000,00 kuna za Stari Digitron. 

Gradonačelnik je rekao da se radi o daljnjem uređenju WC-a i kuhinje koje će zajednički 

koristiti vatrogasci i Civitas. 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je pitala za rad udruga, koja je sve manja. 

Loreta Makovac je odgovorila da se na javni poziv javio manji broj udruga jer nije bilo 

aktivnosti, zbog Covida, čak su neke udruge vratile sredstva koja nisu mogle potrošiti. 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je pitala Gradonačelnika za komentar povećanja za vrtiće. 

Gradonačelnik je odgovorio da će se osigurati dodatna sredstva za zapošljavanje dva 

odgajatelja zbog povećanog broja djece koja su se upisala, na način da će se otvoriti još jedna 

grupa djece i osposobiti prostorija u školi u Momjanu. 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je pitala za obrazloženje iznosa ulaganja u POU. 
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Loreta Makovac je rekla da je projekt obnove POU kandidiran i dobivena su nepovratna 

sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, dok će se za preostali iznos Grad pokušati kandidirati 

za dodatna sredstva ili zadužiti na kratkoročni kredit.  

Gradonačelnik je komentirao da bi bilo šteta odustati od projekta kad se već dobilo 

2.000.000,00 kuna za tu namjenu. 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je zatvorila raspravu i dala je Prve izmjene i dopune 

Proračuna na glasanje. 

  

ZAKLJUČAK:  

Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno sa 10 glasova ZA od ukupno 10 nazočnih vijećnika 

usvojili Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja - Buie za 2022. godinu 

 

 

 

Ad 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja 

– Buie za 2022. godinu 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala riječ pročelnici Loreti Makovac, koja je nastavila s 

izlaganjem i po predmetnoj točci dnevnog reda, sa slijedećom prezentacijom: 
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Potpredsjednica Gradskog vijeća je otvorila raspravu, ali nije bilo pitanja ili prijedloga, stoga 

je dala Prijedlog odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Gradsko vijeće je sa 10 glasova ZA od 10 nazočnih vijećnika usvojilo Odluku o izmjeni i 

dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu 

 

 

Ad 5. Prijedlog odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2021. godinu 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala riječ pročelnici Loreti Makovac, koja je nastavila s 

izlaganjem i po predmetnoj točci dnevnog reda, sa slijedećom prezentacijom: 
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Nije bilo pitanja, niti komentara, stoga je Prijedlog odluke Potpredsjednica Gradskog vijeća 

dala na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 prisutnih vijećnika usvojilo Odluku o  

(pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2021. godinu 

 

 

Ad 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. Aneks na Kolektivni ugovor za 

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala riječ Gradonačelniku, kao izvjestitelju po predmetnoj 

točci dnevnog reda. 

 

Gradonačelnik je objasnio da treba uskladiti bruto plaća djelatnika u vrtiću jer je jedan dio 

kuharica i spremačica u vrtićima ostao ispod zakonskog minimuma plaće u RH. U prijedlogu 

povećanja se plaće kuharica i spremačica povećavaju za 15%, a za ostale djelatnike vrtića 

između 9  i 10 % bruto. 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je komentirala da je potrebno u narednom periodu poraditi 

na modernizaciji rada u vrtićima, te je otvorila raspravu, ali nije bilo pitanja ili prijedloga, 

stoga je dala Prijedlog odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 prisutnih vijećnika usvojilo Odluku o 

davanju suglasnosti na II. Aneks na Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

 

Ad 7. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buje – Buie 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je dala riječ pročelnici Jeleni Perossa koja je obrazložila 

predmetnu Odluku sa slijedećom prezentacijom: 
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Jelena Perossa je rekla da je predmetna nekretnina već bila na prodaji u mjesecu travnju ove 

godine, ali je natječaj poništen zbog proceduralne greške prilikom otvaranja ponuda jer je kod 

jednog ponuditelja pročitana početna cijena umjesto ponuđene na natječaju. Na ovom 

ponovljenom natječaju je kao početna cijena uzeta najviša ponuđena cijena na prvom, 

poništenom natječaju. 

 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je otvorila raspravu, ali nije bilo pitanja, stoga je dala 

Prijedlog odluke na glasanje. 

 

ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 10 glasova ZA od 10 prisutnih vijećnika usvojilo 

raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buje – Buie  
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Ad 8. Pitanja, prijedlozi i informacije  i  Ad 9. Razno  

 

Gradonačelnik je informirao nazočne da će se Dani grožđa održati 16., 17. i 18. rujna ukoliko 

ne bude donesena neka zabrana održavanja manifestacija od strane državnih tijela ili Stožera. 

Svečana sjednica Gradskog vijeća će biti 08. rujna a slijedeća redovna sjednica se planira 14. 

rujna.  

Irena Đurđević je rekla da imaju nekoliko dana problem sa curenjem septičke jame kod 

Hostela u Tribanu  te je pitala tko ima pravo korištenja Hostela i da li bi mogla dobiti 

financijsko izvješće o radu Hostela. 

Gradonačelnik je odgovorio da će se pozvati predsjednika udruge, Morena Pucera da dostavi 

financijsko izvješće. 

Miroslav Poznić  je rekao da je sreo Ivana Štiglića koji mu je rekao da ne želi više biti član 

Odbora za gospodarsku politiku, razvoj i financije i da je isto rekao i Gradonačelniku. 

Gradonačelnik je rekao da se sjeća da nije htio pristati da bude član Odbora, ali da je na kraju 

ipak prihvatio. 

Mauricio Sinković je rekao da se ostavke na dužnosti u pravilu daju u pisanom obliku, te da 

nema saznanja da je Štiglić dao ostavku. 

Potpredsjednica Gradskog vijeća je prenijela pritužbu građana Tribana o brzom prolasku 

kamiona kroz dio naselja. 

Gradonačelnik i Elvis Glavičić su rekli da će se doći na lice mjesta i vidjeti mogućnost za 

usporavanje kamiona. 

  

Nije bilo daljnje rasprave, stoga je Potpredsjednica Gradskog vijeća zaključila sjednicu 

Gradskog vijeća.  

 

Dovršeno u 18,30 sati. 

 

Zapisničar: Mauricio Sinković 

 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE 

POTPREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 
Bojana Puzigaća 


