
Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07,125/08 i 36/09) Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 30. srpnja 
2009. godine, donosi 
 

S T A T U T 
G R A D A  B U J A  

 
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Statutom ureñuje status i ustrojstvo Grada Buje (u daljnjem tekstu: 
Grad) i to: 

a) status, područje i granice, 
b) samoupravni djelokrug Grada, 
c) temeljne slobode i prava čovjeka i grañanina, 
d) kulturna autonomija i druga prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 
manjina, 
e) zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti pripadnika talijanske 
nacionalne zajednice 
f) obilježja, pečat i Dan Grada, 
g) javna priznanja, 
h) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, 
i) financiranje i imovina, 
j) akti Grada 
k) oblici konzultiranja grañana, 
l) neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju, 
m) mjesna samouprava, 
n) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) 
samouprave. 
o) zaključne odredbe 
 
Na području Grada Buja u ravnopravnoj službenoj uporabi su hrvatski i 

talijanski jezik. 
 
 

II STATUS, PODRUČJE I GRANICE 
 

Članak 2. 
 

Grad Buje je jedinica lokalne samouprave na području utvrñenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
 
            Naziv Grada je: Grad Buje - Buie. 

Grad je pravna osoba. 
Sjedište Grada je: Buje, Istarska ulica broj 2. 
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Članak 3. 
 
 Grad Buje obuhvaća područja slijedećih naselja: Baredine, Bibali, Brdo, Brič, 
Buje, Buroli, Bužin, Gamboci, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, 
Lozari, Marušići, Merišće, Veli Mlin, Momjan, Oskoruš, Plovanija, Sveta Marija na 
Krasu-dio, Škrile, Škudelin i Triban. 
 
 
III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA 
 

Članak 4. 
 
 Grad Buje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe grañana, a koje nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 
 
 a) ureñenje naselja i stanovanja, 
 b) prostorno i urbanističko planiranje, 
 c) komunalne gospodarstvo, 
 d) brigu o djeci, 
 e) socijalnu skrb, 
 f) primarnu zdravstvenu zaštitu, 
 g)predškolski  odgoj i osnovno obrazovanje, 
 h) kulturu, tjelesnu kulturu, tehničku kulturu i šport, 
 i) zaštitu potrošača, 
 j) zaštitu i unapreñenje prirodnog okoliša, 
 k) protupožarnu i civilnu zaštitu, 
           l) promet na svom području, 
           lj) te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
 

Članak 5. 
 
 Gradsko vijeće može u skladu sa ovim Statutom i Statutom Istarske županije  
odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada iz članka 4. ovog 
Statuta prenesu na Istarsku županiju odnosno mjesne odbore. 
 Gradsko vijeće može tražiti od Istarske županije da se pojedini poslovi iz njezina 
samoupravnog djelokruga povjere Gradu Buje ako Grad osigura dovoljno prihoda za 
njihovo obavljanje. 
 
 
IV TEMELJNE SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAðANINA 

 
Članak 6.  

 
 Svaki čovjek i grañanin u Gradu Buje ima sva prava i slobode, neovisno o 
njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, 
nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, roñenju, naobrazbi, društvenom 
položaju ili drugim osobinama. 
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Članak 7.  
 
 Svi grañani u Gradu Buje uživaju ista prava. 
 

Članak 8. 
 
 Grañaninu Grada Buja jamči se pravo na slobodno udruživanje radi zaštite 
njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, 
kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga grañani mogu slobodno osnivati 
sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati. 
 
 
V  KULTURNA AUTONOMIJA I DRUGA PRAVA ETNIČKIH I  
NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA 
 

Članak 9. 
 
 U Gradu Buje jamči se ravnopravnost pripadnicima svih etničkih i nacionalnih 
zajednica ili manjina. 
 Pripadnicima svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se sloboda 
izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i 
kulturna autonomija. 
 

Članak 10. 
 

U Gradu Buje pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se 
slobodan posjed i uporaba njihovih znamenja i simbola. 

Kod službene uporabe znamenja i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili 
manjina obavezno se uz njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike 
Hrvatske, Istarske županije i Grada Buja. 

Ako se izvodi himna ili svečana pjesma etničke ili nacionalne zajednice ili 
manjine obvezatno se prije izvodi himna Republike Hrvatske. 

 
Članak 11. 

 
U Gradu Buje pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu 

slobodno organizirati informativnu, izdavačku djelatnost na vlastitom jeziku i pismu i 
osnivati kulturna i druga društva radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 

Grad Buje financijski pomaže ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
sukladno svojim mogućnostima. 
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VI  ZAŠTITA AUTOHTONE ETNIČKE I KULTURNE OSOBITOSTI 
PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE 

 
Članak 12. 

 
U Gradskom vijeću Grada Buje pripadnicima autohtone talijanske nacionalne 

zajednice jamči se zastupljenost najmanje razmjerno njihovom udjelu u ukupnom 
stanovništvu Grada. 
 Mjerodavni je popis stanovništva iz 1991.godine. 
 

Članak 13. 
 

S ciljem unapreñivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u 
društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u 
javnom životu i upravljaju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalne manjine. 

Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem za 
razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim 
izborom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba. Svojstvo pravne osobe 
stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za 
poslove opće uprave. 

Za svoje obveze vijeće nacionalne manjine odgovara cjelokupnom svojom 
imovinom. 
 

Članak 14. 
 

Grad Buje osigurava financijska sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, 
uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i 
financijska sredstva za provoñenje odreñenih aktivnosti utvrñenih programom rada 
vijeća nacionalnih manjina, u skladu s mogućnostima gradskog proračuna. 

Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina objavljuje se u 
„Službenim novinama Grada Buja." 

 
Članak 15. 

 
U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela gradskog vijeća se 

redovito savjetuju s vijećima nacionalnih manjina o pitanjima koja se tiču položaja 
pripadnika nacionalnih manjina.  

Gradsko vijeće potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina u 
predlaganju mjera za unapreñenje položaja manjina, donošenja općih akata koji se tiču 
položaja manjina i dr.  

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz prethodnog stavka detaljnije će se 
urediti Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Buja. 
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Članak 16. 
 

 Gradonačelnik Grada Buja dužan je u pripremi prijedloga općeg akta od Vijeća 
nacionalne manjine  osnovanog za područje Grada Buja, zatražiti mišljenje i prijedloge 
o odredbama kojima se ureñuju prava i slobode nacionalnih manjina. 
 

Članak 17. 
 

 Ako vijeće nacionalne manjine ili predstavnik nacionalne manjine smatra da je 
opći akt koje je donijelo Gradsko vijeće ili neka njegova odredba protivna Ustavu ili 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužno je o tome odmah, a najkasnije 
u roku od 8 dana od dana objave akta izvijestiti ministarstvo nadležno za opću upravu. 

 
Članak 18. 

 
 Sukladno Ustavu Republike Hrvatske, meñunarodnim ugovorima, Zakonima, 
ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima Županije i Grada, pripadnicima talijanske 
nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu upotrebu njihovog jezika i pisma, 
pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta u koju svrhu mogu osnivati 
autonomne kulturne i druge udruge, pravo na slobodno organiziranje informativne i 
izdavačke djelatnosti, te pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku na području 
Grada. 
 U svrhu iz stavka 1. ovog članka Grad Buje će osigurati uvjete koji jamče da će 
se cjelokupni javni i službeni život u Gradu odvijati uz ravnopravnost obaju jezika i 
pisma. 
 

Članak 19. 
 

Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice imaju pravo na uporabu 
svoje zastave, znamenja i simbola. 

Kod službene uporabe znamenja i simbola talijanske nacionalne zajednice 
obvezatno se uz njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske, 
Istarske županije i Grada istih dimenzija. 

Na zgradama i prostorijama grada i na drugim javnim mjestima gdje je obaveza 
isticanja zastave Republike Hrvatske, obavezno se ističe zastava Istarske županije, 
Grada i zastava autohtone talijanske nacionalne zajednice istih dimenzija. 

 
Članak 20. 

 
Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice mogu slobodno organizirati 

informativnu i izdavačku djelatnost na talijanskom jeziku, te mogu slobodno osnivati 
kulturna i druga društva kao i posebne institucije radi očuvanja nacionalnog i kulturnog 
identiteta. 

Grad Buje će poticati promicanje, proizvodnju i emitiranje programa 
namijenjenog pripadnicima talijanske nacionalne zajednice na njihovom jeziku kao i 
sudjelovanje u kreiranju programa namijenjenih talijanskoj nacionalnoj zajednici. 

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog priopćavanja omogućit će 
talijanskoj nacionalnoj zajednici sudjelovanje u kreiranju programa namijenjeno 
talijanskoj nacionalnoj zajednici. 
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Grad Buje financijski pomaže ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
sukladno svojim mogućnostima. 
 
 
 
 

Članak 21. 
 

Grad Buje priznaje Zajednicu Talijana kao službenog predstavnika svih 
pripadnika autohtone talijanske nacionalne zajednice na svom području. 

Za rad Zajednice Talijana Grad Buje obavezno osigurava potrebna sredstva u 
svom proračunu, u okviru svojih mogućnosti. 

Pripadnici talijanske nacionalne zajednice udruženi u Zajednice talijana, u cilju 
ostvarivanja kolektivnih i individualnih interesa, mogu pokrenuti poduzimanje 
odgovarajućih mjera kod nadležnih organa te nadzirati provoñenje istih u skladu s ovim 
Statutom i drugim aktima Gradskog vijeća. 

 
Članak 22. 

 
Pripadnicima autohtone talijanske nacionalne zajednice u Gradu Buje jamči se 

pravo odgoja i obrazovanja na svom jeziku i pismu u skladu sa Ustavom i Zakonom. 
Odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku obavlja se u predškolskoj ustanovi, 

osnovnoj i srednjoj školi i drugim oblicima obrazovanja. 
 

Članak 23. 
 

Radi postizavanja cilja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti 
hrvatskog i talijanskog jezika, u svim školama na području Grada s hrvatskim 
nastavnim jezikom uči se talijanski jezik a u školama s nastavnim talijanskim jezikom 
uči se hrvatski jezik i to počevši od prvog do završnog razreda osnovne i srednje škole. 

Hrvatski i talijanski jezik uče se s obzirom na nastavni plan i program u istom 
opsegu u skladu sa Zakonom. 

 
Članak 24. 

 
Na području Grada Buje potiče se učenje talijanskog jezika kao jezika društvene 

sredine. 
 

Članak 25. 
 

Na području Grada Buje ravnopravna službena uporaba jezika i pisma autohtone 
talijanske nacionalne zajednice, ostvaruje se: 
 -  u radu predstavničkog i izvršnog tijela Grada, 
 -  u postupku pred upravnim tijelima Grada, 
 - u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja, ustrojstvenim 
jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred 
sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvom i pravobraniteljstvom prvog 
stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje su 
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ovlaštene postupati na području Grada, a koje su u ravnopravnu službenu uporabu uvele 
manjinski jezik i pismo. 
 Tijela iz stavka 1. ovog članka omogućit će korištenje i priznati valjanost 
privatnih pravnih isprava sastavljenih na području Republike Hrvatske i kad su 
sastavljane na talijanskom jeziku i pismu. 
 
 
     Članak 26. 
 
 Rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Buja odvija se na hrvatskom i 
talijanskom jeziku. 
 U Gradu se osigurava dvojezičnost: 
 - ispisivanjem teksta pečata i žigova istom veličinom slova,  
 - ispisivanjem natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela, kao i 
pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova, 
 - ispisivanjem zaglavlja akata istom veličinom slova. 
 Vijećniku će se osigurati na hrvatskom i talijanskom jeziku: 
 - dostava materijala za sjednicu Gradskog vijeća, 
 - izrada zapisnika i objava zaključaka, odluka i drugih akata koji se donose, 
 - objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih 
tijela, kao i materijala za sjednicu predstavničkog i izvršnog tijela. 
 

Članak 27. 
 

U Gradu Buje osigurati će se pravo grañanima da im se dvojezično: 
- izdaju javne isprave, 
- tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe. 
 

Članak 28. 
 

Ravnopravna službena upotreba talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela 
odnosi se na slijedeće: 

- različiti obrasci, pozivi, potvrde, rješenja i ostali pojedinačni akti koje upravna 
tijela upućuju grañanima moraju uz tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na 
talijanskom jeziku, 

- javni pozivi i druga priopćenja kada se oglašavaju, moraju uz tekst na 
hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u 
lokalnim sredstvima javnog priopćavanja moraju se objaviti na hrvatskom i talijanskom 
jeziku, 

- natpisi i oznake u uredima moraju biti na hrvatskom i talijanskom jeziku, 
- čin sklapanja braka obavlja se na jeziku ili jezicima koji su u ravnopravnoj 

službenoj uporabi na području Grada a prema sporazumu osoba koje namjeravaju 
sklopiti brak. 

 
Članak 29. 

 
Na području Grada Buje na hrvatskom i talijanskom jeziku, istom veličinom 

slova ispisuju se: 
- pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu, 
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- nazivi ulica i trgova, 
- nazivi mjesta i geografskih lokaliteta. 
 

Članak 30. 
 

Na području Grada Buje pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost 
moraju ispisati nazive na hrvatskom i talijanskom jeziku. 

Članak 31. 
 

Pripadnici autohtone talijanske nacionalne zajednice imaju u postupku prvog i 
drugog stupnja pred upravnim tijelima Grada ista prava u korištenju talijanskim jezikom 
kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja. 
 

Članak 32. 
 

Radi ostvarivanja ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika, službene osobe 
Grada Buja, ustanova i pravnih osoba u isključivom ili pretežitom vlasništvu Grada 
Buja ili  čiji je osnivač Grad, moraju se služiti hrvatskim i talijanskim jezikom. 

Grad Buje je obvezan kod prijema službenika i namještenika voditi računa o 
odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika talijanske nacionalne zajednice u skladu sa 
Zakonom. 
 

Članak 33. 
 

Radi ostvarivanja prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice na području 
Grada osiguravaju se financijska sredstva u proračunu. 
 

Članak 34. 
 

Svi opći akti koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova tijela moraju 
biti javno objavljeni na način dostupan grañanima, a obavezno se objavljuju na 
hrvatskom i talijanskom jeziku. 
 

Članak 35. 
 

O pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Buje koji su od posebnog 
interesa za pripadnike autohtone talijanske nacionalne zajednice u skladu sa 
Poslovnikom Gradskog vijeća, jamči se pravo veta Odboru za pitanja i zaštitu prava 
autohtone talijanske nacionalne zajednice kao stalnog radnog tijela Gradskog vijeća 
Grada. 

Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i četiri člana od kojih tri člana 
predlaže Zajednica Talijana. 
 
 
VII OBILJEŽJA, PEČAT I DAN GRADA 
 

Članak 36. 
 

Grad Buje ima svoja obilježja i to: 
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a) grb Grada Buja 
b) zastava Grada Buja 

 
Članak 37. 

 
Grb Grada Buje je povijesni grb Buja u obliku štita srebrne (bijele) boje na 

kojem je nacrtan križ crvene boje a obrub štita je bijele boje. 
 

Članak 38. 
 

Zastava Grada Buja je crvene boje s grbom Grada Buja u gornjem dijelu 
zastave, tako da se donji vrh štita poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. 
Zastava je obrubljena zlatnim rubom. Donji dio zastave ukrašen je pravokutnim 
izrezima koji se izmjenjuju pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1 x 2. 
 

Članak 39. 
 

O načinu isticanja, uporabi i nošenju zastave i grba Gradsko vijeće donosi 
posebnu Odluku. 
 

Članak 40. 
 

Gradsko vijeće, Gradonačelnik i upravna tijela Grada Buja imaju svoje pečate.  
Opis pečata iz stavka 1. ovog članka, te način njihove uporabe i čuvanja ureñuje 

se posebnim zakonom. 
 

Članak 41. 
 

U Gradu Buje svečano se obilježava 8. rujna kao Dan Grada Buje. 
U povodu Dana Grada dodjeljuju se nagrade i priznanja Grada te prireñuju 

druge svečanosti. 
 
 
VIII JAVNA PRIZNANJA GRADA BUJA 
 

Članak 42. 
 

Nagrade, priznanja i počasti Grada Buja su: 
a) Nagrada Grada, 
b) Plaketa Grada 
c) Medalja Grada 
d) povelja "Počasni grañanin Grada" 
e) Zahvalnice i pohvalnice 

 
Članak 43. 

 
Nagrada Grada Buje dodjeljuje se pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom, kao 
životnim djelom iz bilo koje oblasti stvaralaštva, dali značajan doprinos razvitku i 
ugledu Grada. 
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Članak 44. 
 

Plaketa Grada Buje dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama i drugim 
pravnim osobama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu, te za donatorstvo 
pojedinaca ili ustanova. 

Plaketa Grada može se dodijeliti i pobratimljenim i drugim gradovima ili 
općinama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za materijalnu i moralnu potporu općem 
razvoju i unapreñenju meñusobnih odnosa. 
 

Članak 45. 
 

Medalja Grada Buje dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne 
rezultate i osobite uspjehe u radu. 
 

Članak 46. 
 

Povelja  „Počasni grañanin Grada Buje“ kao posebna počast dodjeljuje se 
pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad i njegove grañane, 
neovisno dali se radi o domaćem ili stranom državljaninu. 

Povelja o proglašenju Počasnog grañanina Grada napisana je na pergamenu, a 
počasnom grañaninu se dodjeljuje i posebna plaketa s ugraviranim grbom Grada. 

Počasnim grañaninom Grada ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište 
na području Grada. 
 

Članak 47. 
 

Zahvalnica i pohvalnica dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama da bi se 
pohvalili odreñeni uspjesi i aktivnosti, posebno iskazane humane akcije, te donacije i 
pomoći Gradu. 
 

Članak 48. 
 

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Buje odlučuje 
Gradsko vijeće posebnom Odlukom. 

Osim javnih priznanja u smislu članka 38. ovog Statuta, za pojedine prigode 
Gradsko vijeće ili Gradonačelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja. 
 
 
IX USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA 
 
a) Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće 
 

Članak 49. 
 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grañana i tijelo lokalne samouprave, koje 
donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 
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Članak  50. 
 
Gradsko vijeće: 
1. donosi Statut Grada, 
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća, 
3. donosi proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te 

odluku o privremenom financiranju, 
4. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada, 
5. odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina sukladno zakonskim 

odredbama 
6. donosi odluku o promjeni granice Grada Buja 
7. donosi odluke o potpisivanju sporazuma sa drugim jedinicama lokalne samouprave, 

kao i odluke o pristupanju meñunarodnim udruženjima,  
8. raspisuje lokalni referendum,  
9. donosi odluke i opće akte kojima ureñuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Grada, 
10. osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje 

druge osobe odreñene zakonom, drugim propisima i ovim statutom, 
11. ureñuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi Grada, 
12. daje prethodne suglasnosti na statute i opće akte javnih ustanova čiji je osnivač 

sukladno zakonu ili odluci o osnivanju, 
13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, 
14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,   
15. odlučuje o pokroviteljstvu, 
16. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i 

dodjeljuje javna priznanja,  
17. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug 

Gradskog vijeća. 
 

Članak 51. 
 

Rad Gradskog vijeća ureñuje se Poslovnikom o radu Vijeća (u nastavku teksta: 
Poslovnik). 

Poslovnik iz prethodnog stavka donosi se većinom glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 52. 
 

Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika. Iznimno Gradsko vijeće 
može, u skladu sa zakonom imati i veći broj članova, odnosno vijećnika, ako je to 
potrebno radi postizanja ravnomjerne zastupljenosti pripadnika Talijanske nacionalne 
manjine. 

Pripadnici Talijanske nacionalne manjine, na temelju zastupljenosti u ukupnom 
broju stanovnika na području Grada Buja, imaju pravo na najmanje 6 (šest) članova 
Gradskog vijeća Grada Buja.    

Vijećnici se biraju na način i postupku utvrñenom Zakonom. 
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Članak 53. 
 

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri 
godine. 

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do 
isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela lokalne samouprave. 
 

Članak 54. 
 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira izmeñu 
vijećnika.  

Jedan od njih  mora biti pripadnik  talijanske nacionalne zajednice.  
Predsjednika i potpredsjednike Vijeće bira većinom glasova svih vijećnika, a na 

pisani prijedlog najmanje pet vijećnika koji prijedlog potvrñuju potpisom pored 
štampano ispisanog imena i prezimena. 
 

Članak 55. 
 

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća  biraju se pojedinačnim javnim glasovanjem 
za pojedinog kandidata. 

Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je 
glasovala većina od ukupnog broja vijećnika. 
 

Članak 56. 
 

Postupak izbora i razrješenja, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća, pravo sazivanja sjednica Vijeća ureñuju se Poslovnikom. 
 

Članak 57. 
 

Članovi Gradskog vijeća funkciju obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. 
Članovi Gradskog vijeća ima pravo na novčanu naknadu u skladu s odlukom 

Gradskog vijeća. 
 

Članak 58. 
 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 Članu Gradskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje 
dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja 
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno 
zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka 
mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 
 

Članak 59. 
 

Nakon provedenih izbora za članove Gradskog vijeća, Gradsko vijeće smatra se 
konstituiranim izborom predsjednika.  
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Članak 60. 
 

Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je sjednici nazočna većina 
članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 61. 
 
 O donošenju Statuta Grada Buja, proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, 
Poslovnika Gradskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika 
Gradskog vijeća, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 
 Kada je sukladno odredbama zakona, Statuta i Poslovnika predviñeno da je za 
donošenje odluke potrebna  većina glasova svih vijećnika, glasovanje je uvijek javno. 
 O ostalim pitanjima na sjednicama Vijeća glasuje se javno, osim ako Vijeće 
javnim glasovanjem ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno. 

 
Članak 62. 

 
Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu 

priprema odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga. 
Stalna radna tijela Gradskog vijeća i njihov sastav utvrñuju se Poslovnikom 

Gradskog vijeća a djelokrug i način rada utvrñuju se posebnom odlukom. 
Povremene odbore i druga radna tijela Gradsko vijeće osniva posebnom 

odlukom, te istovremeno s njihovim osnivanjem utvrñuje broj članova, sastav, 
nadležnosti i način rada. 
 

Članak 63. 
 

Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od 
dana objave izbornih rezultata. 

Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju 
on ovlasti. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač 
odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana. 

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika, predsjeda 
najstariji član. 
 

Članak 64. 
 

Ostala pitanja u svezi s radom Gradskog vijeća ureñuju se Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 
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b) Izvršno tijelo - Gradonačelnik 
 

Članak 65. 
 

 Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 
 Mandat gradonačelnika traje 4 ( četiri) godine. 
 U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 

- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća 
- utvrñuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna, 
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu 

Grada u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog 
vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada u skladu sa 
zakonskim propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Grada, 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
- utvrñuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na 

temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih 
osoba, 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju 
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni Gradu, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
- obavlja i druge poslove predviñene ovim Statutom i drugim propisima. 

 
Članak 66. 

 
 Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su 
u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada. 
 

Članak 67.  
 

 Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 
31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna 
za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
 Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih 
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
 Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 
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Članak 68. 
 

 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada: 
-  ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeñen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 
dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan 
u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u županiji, 
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada 
tijela jedinica lokalne samouprave, 
-  ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.  
 

Članak 69. 
 

 Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. 
 Gradonačelnik ili njegov zamjenik mora biti iz redova talijanske nacionalne 
zajednice. 
 Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz 
prethodnog stavka ovog članka, provode se dopunski izbori i gradonačelnik u tom 
slučaju ima dva zamjenika. 
 

Članak 70. 
 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti može imenovati i 
koristiti usluge vanjskih savjetnika i drugih savjetodavnih tijela za obavljanje pojedinih 
poslova. 
 Sredstva za plaćanje usluga savjetnika i drugih savjetodavnih tijela moraju biti 
osigurana u Proračunu Grada Buja. 
  

Članak 71. 
 

 Gradonačelnik može obavljanje odreñenih poslova iz svog djelokruga povjeriti 
zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 
 Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati 
se uputa gradonačelnika. 

Članak 72. 
 

Gradonačelnik Grada Buja svoju dužnost obavlja profesionalno. 

Zamjenik/ci gradonačelnika se o načinu obavljanja svoje funkcije (volonterski ili 
profesionalno) pismeno očituju na početku mandata,  u  Zakonom predviñenom roku. 

 
Članak 73. 

 
 Gradonačelniku i zamjeniku/cima gradonačelnika  mandat prestaje po sili 
zakona: 

- danom podnošenja ostavke, 
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- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu 
kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, 

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen radi počinjenja 

kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i grañanina, Republike 
Hrvatske i vrijednosti zaštićenih meñunarodnim pravom, 

- danom odjave prebivališta s područja jedinice, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 

 Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
gradonačelnika. 
 Ako  mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni 
izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja 
zamjenik gradonačelnika.  
 

Članak 74. 
 

 Gradonačelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se razriješiti i referendumom u 
postupku propisanom zakonom. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i 
njegovog/vih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a 
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 
obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika. 
 
 
a)    Upravna tijela 
 

Članak 75. 
 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Buja, utvrñenih 
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 
prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. 
 Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ureñuje se posebnom odlukom Gradskog 
vijeća. 
 Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli  (u daljnjem tekstu: upravna 
tijela). 
 Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja 
imenuje gradonačelnik. 
 

Članak 76. 
 

 Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrñenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provoñenje općih i pojedinačnih 
akata tijela Grada, te u slučaju neprovoñenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.  
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Članak 77. 
 

 Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku. 
 

Članak 78. 
 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Buja, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom. 
 
 
b) Javne službe 

 
Članak 79. 

 
 Grad Buje u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe grañana na području komunalnih, 
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrñeno da se obavljaju kao javna 
služba.  

Članak 80. 
 

 Grad Buje osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 4. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitog pogona. 

 U trgovačkim društvima u kojima Grad Buje ima udjele ili dionice 
Gradonačelnik je član skupštine društva (napomena: gradonačelnik zastupa Grad kao 
pravnu osobu koja ima udjele ili dionice). 
 Obavljanje odreñenih djelatnosti Grad Buje može povjeriti drugim pravnim i 
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji. 
 
 
c)  Javnost rada tijela  

 
Članak 81. 

 
 Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan. 
 Predstavnici udruga grañana, grañani i predstavnici medija mogu pratiti rad 
Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća. 
 

Članak 82. 
 

 Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se: 
-  javnim održavanjem sjednica, 
-  izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
-  objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Grada Buja i na web 
stranicama Grada Buja. 
 Javnost rada gradonačelnika osigurava se: 
-  održavanjem  konferencija za medije, 
-  izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
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-  objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Grada Buja i na web 
stranicama Grada Buja. 
 Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 
 

Članak 83. 
 
Grad objavljuje akte na hrvatskom i talijanskom jeziku u „Službenim novinama 

Grada Buja - Gazzetta ufficiale della Cittá di Buie i na oglasnoj ploči Grada. 
Službene novine iz prethodnog stavka dostavljaju se tijelima Grada i mjesnim 

odborima. 
Na zahtjev i uz naknadu mogu se dostaviti ustanovama, udrugama, trgovačkim 

društvima Grada i grañanima. 
 
 
X FINANCIRANJE I IMOVINA GRADA 
 

Članak 84. 
  
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Buje, 
čine imovinu Grada Buje. 
 

Članak  85. 
 

 Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće pažnjom dobrog 
domaćina u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.  
 Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte 
glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu 
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.  
 

Članak 86. 
 

 Grad Buje  ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga 
slobodno raspolaže. 
 Prihodi Grada Buja su: 

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa 
zakonom i posebnim odlukama  Gradskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada 

odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice, 
- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad 

Buje u skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkim porezima sa Istarskom županijom i Republikom 

Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviñena u Državnom 
proračunu,  

- drugi prihodi odreñeni zakonom. 
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Članak 87. 
 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrñeni iznosi izdataka i drugih 
plaćanja Grada Buja  iskazuju se u proračunu Grada Buja. 
 Svi prihodi i primici proračuna moraju biti rasporeñeni u proračunu i iskazni po 
izvorima iz kojih potječu. 
 Svi izdaci proračuna moraju biti utvrñeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima 
i primicima. 
 
 

Članak 88. 
 

 Proračun Grada Buja  i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a 
završava 31. prosinca. 
 

Članak 89. 
 

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 
roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku 
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 90. 
 

 Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci 
utvrñeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviñenih izdataka ili 
pronalaženjem novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po 
postupku propisnom za donošenje proračuna. 
 

Članak 91. 
 

 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće. 
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada 
nadzire Ministarstvo financija. 
 
 
XI AKTI GRADA 
 

Članak 92. 
 

 Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrñenih zakonom i ovim Statutom 
donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće 
akte i zaključke.  
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 Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa 
zakonom rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 93. 
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, 
pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog 
vijeća. 
 

Članak 94. 
 

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 95. 
 

 Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz oblasti materijalnog i 
financijskog poslovanja iz članka 91., kao i ostale akte iz članka 92. ovog Statuta na 
način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
upravnih tijela.  
 

Članak 96. 
 

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Istarske županije. 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku i drugih propisa. 
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 97. 
 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i 
naknada donose se u skraćenom upravnom postupku. 
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se 
rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih 
osoba kojima je Grad Buje osnivač. 
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika  kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim 
zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor. 
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Članak 98. 
 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  
 

Članak 99. 
 

Detaljnije odredbe o aktima Grada Buja i postupku donošenja akata utvrñuje se 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 

Članak 100. 
 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Grada Buja.  
Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave. 
Opći akti ne mogu imati povratno (retroaktivno) djelovanje. 
 
 
XII OBLICI KONZULTIRANJA GRAðANA 
 

Članak 101. 
 

Gradsko vijeće i Gradonačelnik mogu prije donošenja odgovarajućih odluka iz 
njihova djelokruga konzultirati grañane, odnosno tražiti prethodna mišljenja grañana o 
odnosnim pitanjima. 

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se naročito ako se je iz 
nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za grañane i druge 
subjekte, odnosno za stanje u Gradu. 
 

Članak 102. 
 

Konzultiranje u smislu članka 101. ovog Statuta obavlja se anketiranjem 
grañana, organizacijom javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća 
mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine. 
 
 

XII NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 103. 
 

Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima 
putem lokalnog referenduma i zbora grañana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 104 . 
 

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 
promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom. 



 22 

 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog 
članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati pet članova Gradskog 
vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača 
upisanih u  popis birača Grada. 
 

Članak 105. 
 

 Referendum se može raspisati  radi razrješenja gradonačelnika i njegovog/vih 
zamjenika u slučajevima i na način  propisan zakonom. 
 

Članak 106. 
 

 Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. 
 Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a 
prijedlog su dali birači sukladno članku 104. stavku 2. Statuta, Gradsko vijeće je dužno  
dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.  
 

Članak 107. 
 

 Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje 
referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje 
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje 
akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja 
referenduma. 
 

Članak 108. 
 

 Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na 
području Grada Buja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su 
u popis birača. 
 

Članak 109. 
 

Postupak provoñenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu 
nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  
 

Članak 110. 
 
 Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova grañana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima odreñenim 
zakonom.  
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina 
vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik. 
 Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  
60 od dana zaprimanja prijedloga. 
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 Odlukom iz stavka 1. ovog članka odreñuju se pitanja o kojima će se tražiti 
mišljenje od zborova grañana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 

Članak 111. 
 

 Zbor grañana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke Gradskog vijeća. 
 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru grañana potrebna je prisutnost najmanje 
5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor 
grañana. 
 Izjašnjavanje grañana na zboru grañana je javno, a odluke se donose većinom 
glasova prisutnih grañana. 

Članak 112. 
 

 Grañani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje odreñenog akta ili 
rješavanja odreñenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada. 
 Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 
mjeseca od prijema prijedloga. 
 

Članak 113. 
 

Grañani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 
Grada Buja  kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u 
tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih grañanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Buja odnosno pročelnik 
upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 
odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem 
knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje 
tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt 
obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom) 

 
 

XIII MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 114. 
 

Kao oblik neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju o lokanim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana, na području 
Grada osnivaju se mjesni odbori. 

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više meñusobno povezanih manjih 
naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu i razgraničenu 
cjelinu (dio naselja). 
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Članak 115. 
 

Utvrñuje se da su na području Grada Buje po prijašnjim propisima osnovani 
mjesni odbori kako slijedi: 

1. Mjesni odbor Triban, za naselja: Bibali i Triban sa pripadajućim naseljenim 
mjestima, 
 2. Mjesni odbor Kaštel, za naselja: Bužin, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Plovanija, 
Sveta Marija na Krasu, Škrile, Škudelin i Veli Mlin sa pripadajućim ulicama i 
naseljenim mjestima, 
 3. Mjesni odbor Krasica, za naselja: Baredine, Krasica i Lozari sa pripadajućim 
naseljenim mjestima, 
 4. Mjesni odbor Kršete, za naselja: Buroli, Gamboci i Kršete sa pripadajućim 
naseljenim mjestima, 
 5. Mjesni odbor Marušići, za naselje: Marušići sa pripadajućim naseljenim 
mjestima, 
 6. Mjesni odbor Momjan, na naselja: Brdo, Brič, Kučibreg, Merišće, Momjan i 
Oskoruš sa pripadajućim ulicama i naseljenim mjestima. 

Utvrñuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz 
članka 114. stavak 2. ovog Statuta, odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrñuje njihovo osnivanje i 
oni nastavljaju rad, sa svojstvom pravne osobe, suglasno zakonu i ovom Statutu. 
 

Članak 116. 
 
 Za područje Grada Buje, odnosno naselje Buje za koje nisu osnovani mjesni 
odbori, osnovati će se mjesni odbor, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u 
smislu članka 117., 118. i 119. ovog Statuta.   
 

Članak 117. 
 
 Za osnivanje novih mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti za područje Grada 
za koji se mjesni odbori odnosno gradske četvrti nisu osnovali i preustroj mjesnih 
odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, inicijativu mogu dati grañani i 
njihove organizacije i udruženja, zborovi grañana, vijeća mjesnih odbora (za područje 
gdje su mjesni odbori osnovani) te Gradonačelnik. 
 

Članak 118. 
 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati najmanje 20 % 
grañana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 
odbora, organizacije i udruženja grañana, te gradonačelnik. 
 U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju grañani ili njihove 
organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, 
nazivu, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, osnovama 
pravila mjesnog odbora, obrazloženju o opravdanosti osnivanja mjesnog odbora, te 
zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora. 
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Članak 119. 
 

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrñuje da li je 
prijedlog podnesen na način i po postupku utvrñenim zakonom i ovim Statutom.  
 Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po 
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana 
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 
 Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno 
izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

Ukoliko Gradsko vijeće utvrdi da prijedlog iz stavka 3. ovog članka ispunjava 
sve uvjete u skladu sa zakonom i ovim statutom i da postoje opravdani razlozi za 
osnivanje mjesnog odbora, donosi statutarnu odluku o osnivanju mjesnog odbora. 
 
 

Članak 120. 
 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog 
odbora. 
 Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, uključujući i predsjednika. 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s           
navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora. 
  

Članak 121. 
 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora koji 
imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 
godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje 
mjesnog odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora ureñuje se posebnom odlukom 
Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 
 

Članak 122. 
 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 30 
dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u 
roku od 60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana 
niti više od 60 dana. 
 

Članak 123. 
 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svojeg sastava tajnim 
glasovanjem na vrijeme od 4 godine. 

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, organizira rad 
mjesnog odbora i predsjedava sjednicama vijeća. Za svoj rad predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora odgovoran je Vijeću mjesnog odbora, a za ostvarivanje zadaća iz 
članka 124. stavak 1. ovog Statuta - gradonačelniku. 
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Članak 124. 
 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog 
odbora, poslovnik o svojem radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji 
obračun, te obavlja druge poslove utvrñene zakonom, ovim Statutom, odlukom 
Gradskog vijeća i gradonačelnika, te svojim pravilima. 

Pravilima mjesnog odbora, u skladu sa zakonom i ovim statutom podrobnije se 
ureñuju način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug mjesnog odbora, način rada i organiziranja mjesnih zborova, 
način izbora i opoziva tijela, te djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, način 
utvrñivanja i donošenja programa rada, sadržaj i način donošenja poslovnika o radu 
vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja u mjesnom odboru, odgovornost za uporabu 
sredstava i provoñenje odluka, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti mjesnog odbora. 
 

Članak 125. 
 

Programom iz članka 124. ovog Statuta vijeće mjesnog odbora utvrdit će za svoj rad 
i djelovanje zadatke iz djelokruga mjesnih odbora, osobito u područjima: 

1. voñenja brige o ureñenju područja mjesnog odbora, 
2. poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja, 
3. obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te poboljšanja i održavanja 

lokalne infrastrukture, 
4. zadovoljavanja potreba stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, 

obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja, 
5. očuvanja prirode i zaštite okoliša,  
6. zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, sportu i drugo. 
Osim zadataka iz prethodnih stavaka ovog članka, vijeće mjesnog odbora svojim 

programom rada utvrñuje i druge zadatke od interesa za područje mjesnog odbora. 
 

Članak 126. 
 

 Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih 
osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće. 
 

Članak 127. 
 

 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima grañana, te 
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove 
grañana. 
 Zbor grañana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini 
zasebnu cjelinu. 
 Zbor grañana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora 
kojeg odredi vijeće. 
 

Članak 128. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna 
tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se ureñuje ustrojstvo i način rada 
upravnih tijela Grada. 
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Članak 129. 
 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela 
mjesnog odbora i gradonačelnik. 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz 
prethodno pribavljeno mišljenje grañana mjesnog odbora za koje se traži promjena 
područja. 

Za postupak promjene područja mjesnog odbora shodno se primjenjuju odredbe 
članaka 117., 118. i 119. ovog Statuta. 

 
Članak 130. 

 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik. 
 Gradonačelnik može u postupku provoñenja nadzora nad zakonitošću rada 
mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove. 

U svrhu provedbe nadzora iz stavka 2. ovog članka, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima grañana pojedinih mjesnih odbora, te drugih razloga, 
gradonačelnik može sazivati radne susrete s vijećima mjesnih odbora. 
 

Članak 131. 
 

Mjesni odbor može osnovati i druga stalna ili povremena tijela u skladu s 
poslovnikom o radu mjesnog odbora. 
 
 
XV OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 
Članak 132. 

 
 Ostvarujući zajednički interes u unapreñivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, Grad Buje uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama 
lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i meñunarodnim 
ugovorima. 
 

Članak 133. 
 

Grad Buje posebno surañuje s pripadajućom županijom Istarskom, te svim 
jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu. 

Grad Buje osim sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 
prethodnog stavka surañuje sa općinama susjedne Republike Slovenije, Piran, Izola i 
Kopar. 

Članak 134. 
 

 Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama 
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  
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Članak 135. 
  

Sporazum  o suradnji Grada Buja  i općine ili grada druge države objavljuje se u 
Službenom glasilu Grada Buja. 

 
Članak 136. 

 
Radi suradnje u smislu članka 133. stavak 1. ovog Statuta, Grad sa drugim 

gradovima i općinama može osnovati trgovačka društva ili ustanove u zajedničkom 
vlasništvu, zajedničke upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje. 

 
Članak 137. 

 
Grad Buje može uspostaviti posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i 

općinama u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu sukladno zakonu. 
O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju 

u ime Grada potpisuje gradonačelnik, sukladno odluci Gradskog vijeća. 
 
 
XVI  ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 138. 
 

 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti pet vijećnika Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik i Odbor  za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti 
raspravi o predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti 
raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red 
Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o 
prijedlogu. 
 

Članak 139. 
 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Buja i zakona, 
uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se ureñuje pojedino područje.    
 

Članak 140. 
 

 Odredba članka 52. stavka 2. primjenjuje se od slijedećih izbora za Gradsko 
vijeće Grada Buja. 
 

Članak 141. 
 

Odredba članka 120. stavka 2. početi će se primjenjivati od trenutka raspisivanja 
slijedećih izbora za vijeća mjesnih odbora. 
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Članak 142. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama 
Grada Buja. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Buja (Službene 
novine Grada Buja 05/01 i  02/06.) i Statutarna odluka o broju članova predstavničkog 
tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina Grada Buja, klasa:021-05/04-01/1, 
urbroj:2105/01-02-04-1, od 03. svibnja 2004. (Službene novine Grada Buja 02/04). 
 
 
 
 
Klasa: 023-05/09-01/19 
Urbroj:  2105/01-02-09-5 
Buje, 30. srpnja 2009. 
 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 
Fabrizio Vižintin 


