
 
 

 

 

KLASA: 023-05/13-50/02 

UR.BROJ: 2105/04-01-13-4 

U Brtonigli, dana 26. lipnja 2013. godine 
 

ZAPISNIK 

sa 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

održane dana 26. lipnja 2013.godine u 20:00 sati. 
 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

 Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Željko Ružić, Gino 

Paoletić, Gianni Ravalico, Bruno Ravalico, Aleks Drušković, Olga Sabadin, Marija Buršić, 

Kristijan Beaković, Rino Radin. 

 Opravdano odsutna: Elena Barnaba'. 

 Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, Načelnik, Marica Garić, Pročelnica 

JUO-a i Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i  pripremu projekata za programe EU. 

 Osim navedenih, sjednici prisustvuje Neš Sinožić, Zamjenik Načelnika. 

 Sjednici se nisu odazvali pozvani predstavnici tiska. 

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 
 

 Poimeničnim prozivanjem vijećnika Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje 

da je prisutno 10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za 

održavanje sjednice. 
 

 Predsjedavatelj predlaže na se napravi izmjena dnevnom redu koji je dostavljen članovima 

Općinskog vijeća zajedno sa pozivom za današnju sjednicu Općinskog vijeća, odnosno da se 

predloženom dnevnom redu dodaju dvije točke kako slijedi: 

 - pod rednim brojem 3. dodaje se točka „Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla“; 

 - pod rednim brojem 4. dodaje se točka pod nazivom „Donošenje Odluke o imenovanju 

vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero“, 

 - redni broj točke „Razno“ mijenja se te se nakon naprijed navedenih izmjena točka Razno 

vodi pod rednim brojem 5.. 

 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnog reda sa 

navedenim izmjenama i dopunama te se jednoglasno prihvaća sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi 

2. Imenovanje Komisije za provedbu postupka natječaja za prodaju, zakup i najam  nekretnina u 

vlasništvu Općine Brtonigla 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Brtonigla 

4. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Kalimero – 

Scuola d'infanzia Calimero  

5. Razno 
 

AD.1. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se 

svima radi odaziva na današnju izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća. Isti objašnjava kako je sa 

održane koordinacije načelnika Istarske županije sa županom proizašla informacija da se mora 

najkasnije do 30. lipnja donositi Odluka o subvencijama u poljoprivredi, te da će se na temelju 

takve odluke općinske subvencije kategorizirati kao državne potpore za poljoprivredu, te da se 

takva odluka nakon 1. srpnja neće moći više donositi. Načelnik objašnjava da su odlukom 

predviđene sve moguće kategorije u poljoprivredi  na temelju brojnih konzultacija koje su odrađene 



 
 

 

 

sa našim stručnjacima koji znaju koje su potrebe na terenu, ali da se također pustilo mjesta za 

eventualno dodavanje novih poljoprivrednih branši ubuduće. Doriano Labinjan navodi da će Odluka 

dostaviti Ministarstvu poljoprivrede te da se moraju definirati iznosi za svaku pojedinu stavku 

potpore, i to za 2013., 2014. i 2015. godinu te poziva vijećnike da se obrate općinskoj upravi za 

uvid i za eventualno korigiranje tih stavki ili dodavanje sadržaja. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da bi se trebali konzultirati poljoprivrednici, odnosno da bi se 

trebalo zatražiti mišljenje udruge Agromonte koja ih predstavlja, na što Načelnik Doriano Labinjan 

odgovori da su sve nadležnosti udruge Agromonte prebačene Agenciji za razvoj Brtonigle i da je 

agencija sastavila odluku zajedno sa općinskom upravom.    

 Na primjedbu vijećnika Željka Ružića da sve daljnje odluke koje se odnose na subvencijama 

donosi Općinski načelnik, Doriano Labinjan objašnjava da Načelnik može samo predlagati iznos 

subvencija u okviru donesene Odluke o subvencijama i Proračuna Općine Brtonigla. 

 Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi da će svaka stavka koja je navedena u Odluci u 

subvencijama biti posebna stavka u Proračunu Općine Brtonigla, za koju će biti predviđen određeni 

iznos. 

 Načelnik navodi da je odluka sastavljena u vrlo kratkom roku te Pročelnica objašnjava da je 

ista sastavljena sukladno prijedlogu odluke koji je zaprimljen od županije te informira da će se 

županijska skupština sastati tek sutra za donošenje navedene odluke.  

 Vijećnik Aleks Drušković pita da li se subvencije iz predmetne odluke mogu ostvariti samo 

za poljoprivredu ili su uključene i subvencije malim obrtnicima, te Načelnik objašnjava da je ovom 

odukom obuhvaćen isključeno sektor poljoprivrede, jer će lokalne subvencije ući u kategoriju 

subvencija u poljoprivredi na državnoj razini.     

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva 

vijećnike na glasovanje po predmetnoj točci dnevnog reda te se jednoglasno donosi Odluka o 

subvencijama u poljoprivredi. 
 

AD.2. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da je za provedbu postupka 

natječaja za prodaju, zakup i najam  nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla potrebno imenovati 

Komisiju, da je dosadašnji sav bio da se ta funkcija povjeri predsjednicima Mjesnih odbora te da je 

njegov prijedlog da bude tako i dalje jer su već upoznati sa radom komisije. Načelnik predlaže 

imenovanje Komisije u sljedećem sastavu: 
1. Doriano Labinjan – predsjednik 

2. Ante Josić – član 

3. Olga Sabadin – član 

4. Edi Žudić – član 

5. Medica Goran – član, 

uz navod da bi se na takav način pokrivala sva općinska naselja i da bi imenovane osobe opskrbile 

sve potrebne informacije sa terena. Ujedno objašnjava vijećnicima da se svi prijedlozi komisije za 

veće prodaje moraju razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća, da se natječaj pokreće prijedlogom 

Općinskog vijeća i da o Vijeće također odlučuje o završnoj odluci.  

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje po predmetnoj točci dnevnog reda te se jednoglasno donosi Odluka o osnivanju i 

imenovanju Komisije za provedbu postupka natječaja za prodaju, zakup i najam  nekretnina 

u vlasništvu Općine Brtonigla 
 

AD.3. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji prisutnima prezentira koje se 

nekretnine izlažu natječaju za prodaju: jedna trećina suvlasničkog dijela stare kuće sa štalicom u 

Gornjim Srbanima, 258 m2 zemljišta uz šetnicu u Karigadoru za proširenje okućnice (po cijeni od 

120 eur/m2), zemljište u Burolima za kojeg će se napraviti još provjera da li je zatražen povrat i 

koje će se prodavati po tržnoj cijeni. 



 
 

 

 

 Vijećnik Željko Ružić predlaže da se od sada nadalje u prijedlogu odluke navodi ime i 

prezime zainteresiranih osoba za kupnju nekretnina, na što Načelnik navodi da bi to dodatno 

zakompliciralo rad općinske uprave i da je nepotrebno jer zainteresirana osoba može odustati od 

kupnje nekretnine. Isti dodaje da će članovi Općinskog vijeće dobiti prijedlog Komisije u kojemu će 

se navesti tko se javio na natječaj i tko je predložen kao najpovoljniji ponuditelj. Načelnik poziva 

vijećnike da se obrate općinskoj upravi ako ih zanimaju takve informacije, te zaključuje da nema 

potrebe da se u prijedlozima odluka za raspisivanje natječaja navode imena zainteresiranih osoba. 

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva 

vijećnike na glasovanje po predmetnoj točci dnevnog reda te se jednoglasno donosi Odluka o 

raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

AD.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je danas zaprimljen prijedlog 

Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola d'infanzia „Calimero“ da se do kraja mjeseca 

usvoji prijedlog imenovanja Sandre Urbanek za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero narok od godine dana, počevši od dana 01. srpnja 2013. 

godine. Isti informira da je dosadašnja v.d. Ravnateljice premještena na radno mjesto odgajateljice.  

 Vijećnica Marija Buršić, koja je ujedno i član Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića „Kalimero“ 

navodi da će se u jeseni ponovno raspisati natječaj i da će se tada imenovati ravnatelj. 

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje po predmetnoj točci dnevnog reda te se jednoglasno donosi Odluka o imenovanju 

vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero. 
 

AD.5. 

 Načelnik informira da će zajedno sa zamjenicima Načelnika sudjelovati prezentaciji lokalnih 

proizvoda koja će se održati tijekom vikenda u La Spezi (u Talijanskoj regiji Liguria) te da će se 

ovom prilikom prezentirati Brtonigla i četiri zemlje. Navodi da se radi o simboličnom 

predstavljanju Brtonigle prilikom ulaska u EU, da će se iskoristiti ovaj povijesni trenutak za 

marketinško promoviranje Brtonigle te da je mišljenja da nema smisla trošiti proračunska sredstva 

za dodatnu manifestaciju u Brtonigli. Isti informira također da će prisustvovati događajima koji će 

se desiti u Plovaniji u nedjelju navečer te da će u ponedjeljak ujutro zajedno sa ostalim načelnicima 

službeno dočekati razne delegacije koje će dolaziti iz Europe. 

  

 Vijećnik Željko Ružić navodi da bi se spomenik na Trgu Mazzini trebao aranžirati cvijećem 

tijekom državnih proslava kao što su Dan državnosti i Dan antifašističke borbe, da bi se plato i 

stepenice trebali rekonstruirati jer su uništeni. Isti navodi da ga se može osobno ovlastiti da u ime 

SDP-a brine o tome svake godine te da može također dostaviti ponudu za popravak platoa i 

stepenica.  

 Načelnik pozdravlja inicijativu, slaže se s time da postoji potreba da se spomenik uredi jer je 

dio naše povijesti i navodi da će se sredstva za uređenje spomenika predvidjeti rebalansom 

Proračuna. Što se tiče obilježavanja državnih proslava, Načelnik navodi da se to svake godine 

obilježava zajednički sa ostalim načelnicima i gradonačelnicima te da se za to izdvoji i određeni 

financijski iznos, da do sada nije bilo zahtjeva da se to radi u Brtonigli ali navodi da se, ako postoji 

zainteresiranost, može napraviti i da će se o tome voditi briga ubuduće.  

 

 Predsjedavatelj se zahvaljuje prisutnima, najavljuje da će se uskoro dostaviti pozivi i 

materijali za iduću sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati tijekom mjeseca srpnja te nakon što 

je utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi zaključuje sjednicu u 20:45 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar                    Ezio Barnaba' 


