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KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-13-16 

Brtonigla-Verteneglio, 18.12.2013. 

ZAPISNIK sa 

7.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 18. prosinca 2013. godine s početkom u 18:00 sati 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Olga Sabadin, Kristijan 

Beaković, Bruno Ravalico, Željko Ružić, Elena Barnaba', Gino Paoletić, Maria Buršić, Rino Radin, 

Aleks Drušković i Gianni Ravalico.  

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, Naš Sinožić, Marica Garić i Ronald 

Jurcan. 

Sjednici nisu se odazvali predstavnici tiska. 

 Zapisnik vodi: Kristina Brljavac. 

Poimeničnim prozivanjem vijećnika Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 

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

održavanje sjednice. 

 Predsjedatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnoga reda te se 

sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći  

DNEVNI RED  

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. (radne)  sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

3. Aktualni sat  

4. Donošenje IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. godinu 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima i gospodarstvu za 2013. godinu 

6. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Brtonigla u 2013. godini 

7. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 

2013. godini 

8. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2013. 

godinu 

9. Donošenje Proračuna Općine Brtonigla za 2014. godinu, Projekcija za razdoblje 2015. i 

2016. godine, Plan razvojnih programa i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 

2014. godinu 

10. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2014. 

godinu 

11. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 

2014.godinu 

12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 

2014. godini 

13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  

Općine Brtonigla u 2014. godini 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU Karigador 

15. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Brtonigla 

16. Donošenje Odluke o  ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

18. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina 

19. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 

nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla 

20. Donošenje Odluke o dozvoli uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist RA 

KAPITAL d.o.o. uz istovremeni upis založnog prava na nekretninama u korist Općine 

Brtonigla 
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21. Donošenje Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014 – II 

objava 

22. Donošenje Socijalnog programa za 2013. / 2014. godinu 

23. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za dodjelu 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

24. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za  

procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 

zemljišta 

25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag za 

komunalne poslove 

26. Razno  

 

A.D.1. 

Predsjedatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik Općinskog vijeća sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog 

vijeća te poziva prisutne na postavljanje pitanja ili davanja primjedbi primjedbi. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla,. 

 

   AD.2. 

Predsjedatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik Općinskog vijeća sa 6. (radne)  

sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu 

Općinskog vijeća te poziva prisutne na postavljanje pitanja ili davanja primjedbi. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zapisnik sa 6. (radne)  sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla.  

AD.3. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji prisutnima  predlaže odgodu izlaganja 

predmetne točke dnevnoga reda obzirom da ih na današnjoj sjednici ima već dovoljno. Nadalje navodi 

da je mišljenja kako ažurno obavještavaju vijećnici o svim aktivnostima. Ukoliko su vijećnici 

zainteresirani za raspravu određene stvari, poziva iste da  o tome rasprave pod točkom razno.  

Željko Ružić napominje da se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u novoj godini obavezno kao 

točka u dnevnom redu uvrsti točka sigurnost na području Općine Brtonigla te da se pozove načelnika 

Policijske postaje Umag na prisustvovanje sjednici. 

                                                                 AD.4 
  Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku.  

Općinski načelnik napominje da su  u dostavljenim materijalima vijećnici zaprimile IV. 

Izmjene i dopuna Proračuna za 2013.godinu koji je smanjen za stavke koje nisu ostvarene. Današnjim 

je danom 18. prosinca 2013.godine  kroz Proračun prošla cesija između Općine Brtonigla, AQUA 

PARK d.o.o. Poreč i Istrakop d.o.o. Poreč u iznosu od 2.500.000,00 kn, a koja se odnosi na našu 

obvezu plaćanja ceste koja se gradi u Štrpe i komunalnog doprinosa koji nam je dužan  AQUA PARK 

d.o.o. Poreč. Nadalje, imenovani navodi da je maknut kredit za IPARD u iznosu od 3.400.000,00 kn. 

koji ide za slijedeću godinu. Načelnik navodi da sukladno najavama održane na radnoj sjednici 

Općinskog vijeća sada je  minus za kratkoročno kreditiranje evidentiran u Rebalansu Proračuna za ovu 

godinu i u Proračunu za 2014.godinu. Neki gradovi jesu, a neki nisu evidentirali minus, pa je iz 

navedenog razloga poslan upit Državnoj reviziji,  prilikom čega nam je naloženo da se  navedeno mora 

u Proračunu prikazati. Navedenim sredstvima plaćaju se dobavljači, a taj se iznos ne troši u 

cjelokupnom iznosu  već onoliko koliko treba. Ostale neostvarene stavke su smanjene. Načelnik 

poziva vijećnike na postavljanje  pitanja  te napominje da je namjerno Proračun toliko puta bio na 

razmatranje na sjednicama Vijeća kako bi se vidjelo njegovo punjeno i pražnjenje, odnosno da se na 

transparentan način vidi rad općine. Takva će se praksa nastaviti i u sljedećoj godini. Nadalje, 

imenovani navodi da će se ostvarit stavka od prodaje nekretnine za što je Odluka o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja stavljena na nadležno postupanje u nastavku dnevnoga reda.  
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Nakon što je P Predsjedatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. 

godinu.   

                                                                                 AD.5 
Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, prilikom čega 

navodi da su točke dnevnoga reda koje slijede Programi koji prate izmjene i dopune Proračuna za 

2013.godinu. Imenovana navodi da  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i 

gospodarstvu za 2013. godinu korigiran sukladno izmjenama i dopunama Proračuna. 

Predsjedatelj otvara raspravu te poziva prisutne na postavljanje pitanja. 

Bruno Ravalico postavlja pitanje da li se 1.496.000,00 kn odnosi isključivo na sadni materijali 

ili se odnosi na cjelokupnu stavku  za poljoprivredu. 

Načelnik navodi da se odnosi na cjelokupnu stavku. 

Pročelnica  navodi da se predmetna stavka odnosi na Odluke o subvenciji u poljoprivredi 

donesenu na sjednici Općinskog vijeća u lipnju. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2013. godinu.   

  

                                                                     AD.6 
Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi da 

izmjene predmetnog Programa prate izmjene i dopune Proračuna za 2013.godinu, prilikom čega istišće 

da su predviđeni rashodi sada 4.626.658,25 kn. Nadalje, napominje da je došlo do korekcija u 

određenom dijelu projektne dokumentacije , dok su ostale stavke ostale neizmijenjene.  

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2013. godini. 
 

                                                                    AD.7 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi da 

izmjene predmetnog Programa uslijedile na određenim stavkama za koje se sigurno  zna da neće biti 

ostvarene u 2013.godini,  a odnose se na komunalno  održavanje. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Brtonigla u 2013. godini.   
 

                                                                   AD.8. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi da 

sredstva iz naknade za razvoj u iznosu od 356.186,25 kn mogu se sukladno Zakonu utrošiti  isključivo 

namjenski. 

Načelnik napominje da se godišnje od potrošnje vode prihoduje oko 600.000,00 kn, a tako je 

bilo i ove godine, međutim zbog hitne intervencije radi izgradnje dijela kanalizacijskog sustava u djelu 

ulice naselja Karigador i u Fiorinima dio od nešto manje od 280.000,00 kn nije prošao kroz općinski 

proračun. Naime, da bi izgradnja kao takva prošla kroz Proračun najprije se mora u isti uvrstiti, a 

nakon toga slijedi postupak javne nabave. Obzirom da cjelokupni postupak traje relativno dugo te 

zbog hitnoće izgradnje  kanalizacijske mreže trgovačko društvo 6.Maj d.o.o. Umag proveo je direktno 

cijeli postupak mimo općine te iz tog razloga nedostaje određeni iznos u Proračunu. Načelnik 

napominje da zbog transparentnosti poslovanja uvrštava sve u Proračun, ali je ovoga puta zbog 

iznimne hitnoće odrađeno drugačije te radi uvida u iznos stvarno  utrošenih namjenskih sredstva za 

izgradnju navedenih poslova, trgovačko društvo 6.Maj d.o.o. Umag dostavit će nam Izvješće. 

Općinska uprava će pripremit Izvještaj o načinu trošenja navedenih namjenskih sredstava koje će biti 

podnijet Vijeću na razmatranje  u slijedećoj godini. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Općine Brtonigla za 2013. godine. 
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AD.9. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, prilikom čega navodi da nema velikih izmjena 

u odnosu na prijedlog Proračuna za 2014.godinu odrađenog  na radnoj sjednici Općinskog vijeća 

dana 27. studenoga 2013.godine. Izmjena se odnosi na doznaku iznosa kratkoročnog kredita koji se 

morao uvrstiti sukladno ranije navedenom. Nadalje, ugrađeno je financiranje IPARD-a. Imenovani 

navodi da je dodana stavka za leasing kombija za djecu u predviđenom iznosu od 40.000,00 kn 

godišnje. Načelnik napominjane da se još uvijek traže ponude, ali svejedno se željelo u Proračunu za 

2014.godinu predvidjeti sredstava za navedenu namjenu. Povećala se stavka namijenjena nabavi 

urbane opreme radi uređenja parkova sa prigodnim ljuljačkama, toboganima, klupicama i drugom 

sličnom opremom. U naselju Karigador na dijelu pored turističke agencije „Femi „te kafića namjera 

je postaviti tri kioska za koje su već podnijeti zahtjevi i to od strane „TISKA d.o.o.“ za postavljanje 

kioska za prodaju novina i jedan zahtjev od „Briciole“ za prodaju pekarskih proizvoda. U 

navedenom dijelu nužno je izgradit infrastrukturu, odnosno donijet struju i spojit kanalizaciju za što 

je u Proračunu za 2014.godinu predviđena stavka. Načelnik navodi da sredstva koja su  predviđena 

Odlukom o subvenciji u poljoprivredi nalaze kroz niz stavaka  Proračuna navodeći za primjer da se 

pod stavkom „gospodarstvo“ iznos od 80.000,00 kn namijenjen za manifestacije koje doprinose 

promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, sistem navodnjavanja  poljoprivrednih 

površina, strateški program razvoja Općine Brtonigla to je Razvojna Agencija Brtonigla d.o.o., sadni 

materijal,  subvencije udrugama koje se nalaze na našem teritoriju kao što su Lovačko društvo 

„Lepus“, Udruga gljivara „Boletus“ gdje se raspoređuju sredstva sukladno pristiglim zahtjevima.  

 Elena Barnaba' navodi da u svezi nabave kombija zna da su mnogi vrtići dobili kombije od 

strane Talijanske Unije. Za sada smo van roka obzirom da su se zahtjevi morali podnositi do rujna 

prošle godine, ali mišljenja je da se uvijek može podnijeti zahtjev budući postoji mogućnost da  nisu 

do kraja iskorištena sva sredstva. Imenovana predlaže da se ujedine i obje Talijanske Zajednice jer i 

oni imaju potrebu takvoga prijevoza navodeći primjer glumačke sekcije koja broji 5 članova, a koji 

bi takvom vrstom prijevoza znatno uštedjeli. Elena Barnaba' mišljenja je da ne vjeruje da Talijanska 

Unija neće sudjelovati u financiranju ili barem sufinanciranju posebice što iz prakse zna da su već 

nekome financirali kupnju kombija.   

 Načelnik ističe da su sredstva za nabavu kombija predviđena u Proračun za 2014. godinu iz 

razloga što postojeći kombi ima već 13 godina i više ne udovoljava propisanim normama koji 

moraju udovoljiti radi prijevoza djece. Jednostavnije je uzeti novoga nego staroga uskladiti sa 

normama.  

Elena Barnaba' stoga predlaže da kad se bude imala konkretna ponuda za nabavu kombija 

neka se zajedno sjednu načelnik i onda radi slanja zahtjeva prema Talijanskoj Uuniji  u ime općine, 

obiju Talijanskih Zajednica te vrtića i škole.  

Kristijan Beaković navodi da još nema konkretnu ponudu te navodi da je  tražio ponudu za 

mini bus od 17-19 mjesta,  ali u Fiatu, Citroenu i Peugeotu nemaju takvu vrstu vozila te napominje 

da će zatražit ponudu od IVECA, Volksvagena ili Mercedesa.  

Elena Barnaba ' postavlja pitanje smije li Kristijan Beaković voziti takvu vrstu vozila. 

Kristijan Beaković navodi da smije obzirom da se radi  o mini busu a ne autobusu.  

Elena Barnaba' navodi da će se konzultirati sa Malim Lošinjem u svezi navedenog, budući 

su oni nedavno kupili. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan razvojnih programa i Odluke o izvršenju Proračuna 

Općine Brtonigla za 2014. godinu.   
 

 

AD.10. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi 

da kao i kod prethodne izmjene Proračuna tako i ovi programi prate stavke Proračuna za 

2014.godinu, ističući pritom da je u Programu za poljoprivredu sve specificirano te smatra da je sve 

dovoljno jasno i obrazloženo te dobro pojašnjeno.   

Elena Barnaba ' navodi da je Zajednica Talijana kratka sa financiranjem od strane općine u 

odnosu na količinu posao koji izvršava. Imenovana za primjer navodi da se Zajednici Talijana u 

Novoj Vasi daje financiranje u iznosu od 18.000,00 kn dok se jednom Savjetu Mladih koji uopće ne 

djeluje daju gotovo ista sredstva. 
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Načelnik navodi da Savjet mladih Općine Brtonigla nije još osnovan te stoga predmetna 

sredstva ne koriste, ali se moraju sukladno Zakonu predvidjeti u Proračun. Imenovani navodi da 

iako su sredstva predviđena ona još nisu utrošena. 

Elena Barnaba' ističe da Talijanska Zajednica troši velika sredstva, što se može vidjeti kroz 

detaljni  Program koji izrađuju svake godine, a  za što se svatko može uvjeriti koliko sati aktivnosti 

provode i to svakoga dana u popodnevnim satima. Sukladno navedenom,  radi odvijanja raznih 

aktivnosti prostor je potrebno održavati i grijati što iziskuje znatne troškove. Nadalje, imenovana 

ističe da se stavka namijenjena Zajednici Talijana Brtonigla  u doba krize smanjila na 80.000,00 kn, 

pa na  72.000,00 kn, a takav se trend i dalje nastavlja. 

Načelnik ističe da još nismo izašli iz  krize te stoga predmetna stavka ne može biti dignuta. 

Elena Barnaba ' navodi da nogometni klub koji ima velika sredstva u Proračunu u odnosu na 

Zajednicu Talijana i to čak 190.000,00 kn, a nemaju ni  utrošak struje i vode. 

Načelnik napominje da NK nema druga financiranja osim onih što daje općina. 

Kristijan Beaković navodi da si struju i vodu plaćaju sami te ističe da su u dvije godine dvije 

stavke oje se odnose na nogomet smanjili za gotovo 140.000,00 kn.  

Elena Barnaba' navodi da se iz dobivenih sredstva samo 9.000,00 kn utroše se na 

reprezentaciju odnosno na večeru povodom završetka godine dok se ostala sredstva troše isključivo 

na djecu i njihove potrebe. 

Kristijan Beaković navodi da samo utrošak vode za klub iznosi 21.000,00 kn.  

Načelnik navodi da se upravo radi racionalizacije i smanjenja sredstava ujedinili nogometni klub 

Nova Vas i Brtonigla u jedan, nisu se predmetne stavke dizale niti spuštale, nisu isplaćivane 

božićnice odnosno zastalo se sa svim dok ne dođe do rasta i većeg kolanja novca. Imenovani navodi 

da će prilikom pokretanja gospodarstva i  ostvarivanja prihoda smanjena sredstva zasigurno 

povećati, posebice za udruge koje dobro djeluju. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i 

gospodarstvu za 2014. godinu.   

 

AD.11. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi da 

su Proračunom za 2014.godinu  predviđena sredstva  u iznosu od  773.714,00 kn, a to su sredstva koja 

će se koristiti od naknade za razvoj u tom iznosu. Sukladno navedenom,  predviđena je i  projektna 

dokumentacija te građevine koje se planiraju  za slijedeću godinu.  

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Općine Brtonigla za 2014.godinu.   

 

AD.12. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi 

da su sredstva razvrstana po stavkama za komunalno održavanje, s time da će nakon usvajanja 

Programa za održavanje komunalne infrastrukture  morati donijeti posebna Odluka o održavanju 

nerazvrstanih cesta što je sukladno zadnjim uputama Državne  revizije. Imenovana navodi da u 

predmetni program ulaze održavanje čistioče javnih površina, održavanje javnih površina, 

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje igrališta, hortikultura  i zimska 

služba. 

Načelnik napominje da je u tijeku procedura ustrojavanja Vlastitog pogona. Nadalje 

napominje da je proveden postupak natječaja radi prijema u radni odnos, za što će se brzo objaviti 

rezultati. Od iznimne nam je važnosti i zimska služba odnosno njezino ustrojavanje. Naime od 

osnivanja Vlastitog pogona istu će obavljati naši dečki u suradnji sa nekom tvrtkom koja ima bager i 

sve što je potrebno za promptno reagiranje po ukazanoj potrebi.  Probalo se vidjeti sa Istarskim 

cestama, ali obzirom da oni pokrivaju cijelo područje Istre i imaju određene prioritete upitno je kada 

bi općina došla na red te iz iskustva pokazalo se bolje rješenje da održavanje zimske službe 

odrađujemo sami u suradnji sa nekom tvrtkom. Naime, policija zove odgovorne tijekom noći i 

ujutro je služba već  na terenu. 

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
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«SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Općine Brtonigla za 2014.godinu.   

 

AD.13. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi 

da Program obuhvaća građenje objekata, uređenje groblja, javnu rasvjetu, javne površine, ostalu 

infrastrukturu, infrastrukturu opremanja i izgradnje i projektnu dokumentaciju što je vezano za 

komunalnu infrastrukturu, gdje su prometnice, pristupne ceste vezano za  igrališta te ostalo. Ista 

napominje da je u ovom Programu uvrštena rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prema IPARDU što 

bi se slijedeće godine trebalo i realizirati.  

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2014. godini. 

 

AD.14. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, prilikom čega navodi da je još 2009.godine 

donesen Urbanistički plan uređenja naselja Karigador, a nakon toga uslijedile su dvije izmjene i 

dopune Plana i jedne ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana. Predmetnim izmjenama ne širi se 

građevinsko područje već se unutar postojećih gabarita vrši preraspodjela namjene tako npr. 

određuje se da li će biti stambeno područje,  poslovno stambeno područje, da li će nešto biti 

turistički dio i sl.. Isti napominje da obzirom da je Prostorni plan doživio promjene one  moraju 

uslijediti i u UPU naselja Karigador te u tu svrhu donosimo predmetnu Udluku kojom se kreće u 

postupak navedenih izmjena, nakon čega će uslijediti prethodna rasprava, pa javna rasprava. 

Načelnik napominje da cjelokupni postupak traje dosta dugo i to najmanje barem godinu dana. 

Predmetne su izmjene posebno važne za područje naselja Karigador posebice što su građani 

podnijeli zahtjeve za gradnju ili  prenamjenu. Prenamjene se u prvom redu odnose na one zahtjeve 

građana koji postojeću kuću žele iznajmljivati turistima, a to ne mogu ako ne izvršimo prenamjenu 

područja u stambeno-poslovnu iz razloga što svoju uslugu ne može kao takvu fakturirati. Naime, 

kao mali paušalni iznajmljivač može raditi i bez prenamjene ali ukoliko želi imati tvrtku koje će se 

time baviti i tko hoće kategorizirati objekt ne može dobiti kategorizaciju objekta ako navedeno nije 

u urbanističkom planu navedeno kao poslovno stambena. Načelnik napominje da je to samo jedan 

primjer te  postoji još četiri, pet situacija gdje se moraju  izvršiti korekcije. Navedeno će se vidjeti 

sve kroz Izvještaje koji se budu radili, a koji će biti dostavljeni na sjednicama vijeća sa pripadajućim 

dokumentaciju sa održane javne rasprave.  

Marija Buršić postavlja pitanje da li će predmetne Izmjene kočiti postojeću legalizaciju.  

Načalnik odgovara da neće zato što legalizacija ne vodi računa o tome što je određenom 

urbanističkim planom već se gledaju odredbe prostornog plana i zakona. Ono što je kočilo 

legalizaciju bio je detaljni plan jer je on u nekim slučajevima određivao javne površine na drugi 

način. Sukladno navedenom, Načelnik navodi primjer podnositelja zahtjeva koji želi graditi hotel  

ispod dućana  u naselju Karigador, pa je općina mijenjala broj ležajeva na način da ih je povećala 

kako bi investicija bila investitoru isplatljivija, ali na posljetku isti ne mogu dobiti lokacijsku niti 

građevinsku dozvolu, ako i u  Urbanističkom planu ne piše ono što je u prostornom. Načelnik 

napominje da je stav općine ne usporavati razvoj,  štoviše cilj je omogućiti ga sa naše strane 

obzirom na tešku gospodarsku situaciju uslijed krize. Imenovani navodi da će i investitor sudjelovati 

u sufinanciranju predmetnih Izmjena i dopuna obzirom da se rade ciljano i za njih.     

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjenama i dopunama UPU Karigador. 

 

AD.15. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, prilikom čega navodi da je donošenje 

predmetne Odluke vezano za upute Državne revizije prema kojoj sredstva moraju biti doznačena u 

Rebalansu Proračuna za 2013. godinu i Proračun za 2014. godinu. Imenovani navodi da su zatražene 

ponude i od drugih banaka, ali je ponuda IKB-a najbolja jer je kamata za revolving kredit za taj naš 

kratkoročni kredit bolja od ostalih, kao i zbog konstantnog poslovanja s istom bez da idemo u 

otvaranje novih računa.   



 7 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o zaduživanju Općine Brtonigla. 

 

                                                                 AD.16. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da se uvijek na kraju ili početkom 

godine dodjeljuje pomoć za novorođenčad, u iznosu od 5.000,00 kn. Navedena nam pomoć služi i 

kao svojevrsna evidencija o broju djece na našem području. Navedeno nam je važno radi potrebe 

npr. proširivanja vrtića. Nadalje,  napominje da općina nema svoj vlastiti matični ured koji vodi 

evidenciju kao što ima Italija. Općina podatke iz Ureda državne uprave mora posebno tražiti i 

dešava se da nam navedene podatke ne dostave, ili se dugo čekaju, a uz to podaci znaju neki puta 

biti i pogrešni. Sukladno navedenom u razdoblju unatrag od pet godina od kada se pomoć 

dodjeljuje vodi se godišnja evidencija. Podacima kojima raspolažemo i prema popisu birača 

proizlazi da općina ima pravilan prirodni prirast. Načelnik smatra da se mnogo ulaže u mlade i 

putem poticajne stanogradnje pa je pozitivno povećan broj mladih, što drugim riječima znači da 

općina polako raste.  

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o  ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad. 

 

AD.17. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da gotovo od osnivanja općine 

1993. godine Odluka o određivanju komunalne naknade nije bila mijenjana. Sukladno uputama 

Državne revizije predmetna se Odluka podvrgnula propisanim normama. Cijene nisu dirane kako se 

ne bi opterećivalo građane dodatnim davanjima,  već se nastojalo opteretiti one koji to nisu te je 

sukladno odrađenoj radnoj sjednici u prvo zonu s turističkom namjenom stavljeno trgovačko 

društvo Aquapark d.o.o. i dio naselja Karigador koji ima bolje uvjete, odnosno koji je pored mora 

te ima uređenu šetnicu i plažu. Ostali dio naselja Karigador i naselje Brtonigla ostali su sa cijenom 

koji su imali,  ali u zoni 2, te je uvedena treća zona za Fiorine i Novu Vas, koji imaju niži 

koeficijent iz razloga što Brtonigla ima banku, poštu odnosno građani imaju više usluga, dok 

Karigador ima bolje uvjete iz razloga što ima more i uređenu plažu. Načelnik ističe da je 

prihodovna strana komunalne naknade povećana upravo zbog trgovačkog društva Aquaparka d.o.o. 

i predviđenog obračuna od cca 96.000,00 kn.   

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

na glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

AD.18. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi 

da na temelju raspisanog Javnog natječaja i Odluci Vijeća prispjela je jedna potpuna ponuda Ra 

kapital d.o.o. koja ispunjava sve uvjete po Natječaju za zamjenu nekretnina pri čemu općina 

mijenja  2000/7905 svog suvlasničkog dijela k.č.br. 1944/454 k.o. Brtonigla za 2000 m²  k.č.br.  

1944/457 k.o. Brtonigla. Prema predmetnoj Odluci nekretnina se mijenja po načelu jedan za jedan 

odnosno jednakovrijednosti, gdje nitko nikome ne plača već se iste vrijednosti zamjenjuju za iste 

vrijednosti. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu nekretnina 

u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

 

AD.19. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi da 

na temelju raspisanog natječaja gdje je bilo ponuđeno više nekretnina za prodaju pristigla je samo 

jedna ponuda i to ponuda trgovačkog društva Ra kapital d.o.o. za preostali dio katastarske čestice 

odnosno 5905/7905 suvlasničkog dijela k.č.br. 1944/474 k.o. Brtonigla u Karigadoru gdje je početna 

cijena bila 590.000,00 eur u kunama, gdje je   prema uvjetima natječaja odobrena  obročna otplata. 

Obzirom da ponuda prethodno imenovanog ispunjava sve uvjete iz natječaja   predložena je odluka o 
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odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine 

Brtonigla. 

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

vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 

glasova donosi  Odluku o  odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora 

za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

AD.20. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić koja navodi 

da je sukladno odluci o gospodarenju  nekretnina propisano da se kupac može uknjižiti u 

zemljišnim knjigama po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti, što bi u slučaju trgovačkog društva 

Ra kapital d.o.o. to bilo 2017 godine. Obzirom da investitor ima namjeru sada krenuti sa 

investicijom oni su podnijeli zahtjev da im se dozvoli uknjižba prava vlasništva nakon isplate prvog 

obroka ugovorene kupoprodajne cijene. Imenovani su za osiguranje isplate preostalog iznosa 

kupoprodajne cijene dozvolili upis založnog prava za korist Općine Brtonigla u prvom redu na 

njihovoj drugoj nekretnini koja je apsolutno bez ikakvih tereta i zabilježbi čija je procjena 

vrijednost temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka iznosi  465.788,00 Eur .Predmetna 

nekretnina ima izgrađeni objekt sa četiri zvjezdice.  

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

Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi  Odluku o dozvoli uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist RA KAPITAL 

d.o.o. uz istovremeni upis založnog prava na nekretninama u korist Općine Brtonigla. 
 

AD.21.  

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji podsjeća Vijećnike da je na prošloj 

sjednici već bila prihvaćena Odluka o dodjeli studenske stipendije, ali je  uslijed malog odaziva 

studenata zbog nemogućnosti prikupljanja i dostave dokumentacije ista ponovno donosi radi 

raspisivanja drugog natječaja za one koji se nisu javili kao i za one koje su morali dopuniti 

dokumentaciju. Sukladno navedenom prispjelo je dvanaest novih prijava.  

Elena Barnaba' navodi da je u jednoj od proteklih sjednica bilo postavljeno pitanje smiju li se 

na natječaj uključiti izvanredni studenti, na što je Načelnik potvrdno odgovorio, a u točki 3 

predmetne Odluke Igor Šimonović je odbijen upravo iz razloga što je upisan kao izvanredni studen 

te stoga navodi da ne razumije razlog odbijanja u odnosu na ranije iznijeto.  

Načelnik se ispričava za izneseni krivi odgovor te predlaže da Vijeće može uvijek predvidjeti 

želi li u Odluku uključiti i izvanredne studente. 

Elena Barnaba' navodi da iznijeto nije optužba već nedostatak koji je uslijedio zbog 

nesporazuma iz razloga što je odgovoreno da pravo na stipendiju imaju i izvanredni studenti. 

Načelnik napominje da je na prošloj sjednici predmet razmatranja bilo ponovno raspisivanje 

natječaja, a ne Odluka o tome jesu li izvanredni studenti uključeni u pravo na ostvarivanje iste.  

Kristijan Beaković napominje da bi valjalo ispitati koliko ima izvanredno upisanih studenata 

te ukoliko ih nema puno možda se i njima ista može dodijelit. 

Načelnik navodi da bi se možda mogao dati manji iznos. 

Olga Sabadin napominje da sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi određeni student zbog 

lošeg ekonomskog stanja obitelji može ostaviti jednokratni novčanu pomoć radi studiranja. Ista 

nadalje napominje da je odluka o dodjeli stipendije od uvijek bila usmjerena redovitim studentima. 

Načelnik predlaže da se pri donošenju slijedeće Odluke o dodjeli stipendije prilikom 

određivanja uvjeta koji studenti moraju udovoljavati, raspravi i dodjela iste izvanrednima. Nadalje, 

ne vezano za točku dnevnoga reda imenovani navodi da će sutra dodijeliti nagradu odlikašima 

budući su se škole kasno odazvale našem pozivu za dostavu podataka. Sukladno navedenom 

odlikašice su kontaktirane i pozvane na prijem sa Načelnikom, a one su  Patricija Štriga iz Pavići za 

smjer farmacije i Tanja Kelava  smjera klasične gimnazije.  

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

Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi   Odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014 – II objava. 

 

AD.22. 

Predsjedatelj daje riječ Olgi Sabadin koja navodi da je za 2013 godinu predviđeno 225.000,00 

kn dok za 2014,godinu 220.000,00 kn te ističe da su kroz taj program istaknute sve aktivnosti koje 

se kroz godinu provode. Imenovana poziva prisutne na postavljanje pitanja. 
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Elena Barnaba' ukazuje na pogrešku u prvoj točki alineji 3 jer se dva puta ponavlja 

2013.godina. 

Predsjedatelj navodi da se izvrši ispravak predmetne točke.  

Olga Sabadin napominje da će se 01. siječnja 2014.godine ponovno mijenjati Zakon o 

socijalnoj skrbi pa će se predmetna Odluka morati ponovno mijenjati. 

Načelnik obznanjuje prisutnima da će on i Olga Sabadin u petak otići u posjet 

umirovljenicima u Dom umirovljenika  u Novigradu. 

Olga Sabadin navodi da tijekom cijeloga tjedna Centar za socijalnu skrb Buje u suradnji sa 

Crvenim križem Buje i sa svih šest lokalnih jedinica koje sudjeluju u financiranju prigodnih 

paketića, obilaze korisnike stalnog smještaja centra za rehabilitaciju, domove za bolesne osobe i 

stare. U petak 20.12. sa početkom u 10,30 sati posjetit će sugrađane općine koje borave u Dom 

umirovljenika  u Novigradu te  poziva prisutne da im se pridruže.  

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

Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Socijalni program za 2013. / 2014. godinu. 

 

AD.23. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji napominje da je predmetna odluka već bila 

donesena na sjednici Vijeća ali je krajem ljeta došla uputa iz Agencije da jednog člana Povjerenstva 

predlaže Načelnik a drugi Viječe. Obzirom da je izbor gospodina Petra Palčića predloženog od 

strane Vijeća i Igora Palčića predloženog s njegove strane  u koliziji, odnosno da članovi komisije 

budu otac i sin predlaže promjenu gosp. Petra Palčića sa gosp. Cattunarom. Nadalje, ističe da 

sukladno novom Zakonu o zakupu poljoprivrednog zemljišta  poljoprivrednik smije uputit zahtjev 

za prikupljanje dokumentacije direktno Agencjij radi zakupa zemljišta te tako općina o tome nema 

pojma do sazivanja predmetne Komisije. Imenovani napominje da veći dio zahtjeva Agenciji šalje 

općina, ali ne mora tako bit. Obzirom da gosp.Cattunar zna sve oko poljoprivrede na našem 

području i upoznat je sa prostornim planovima smatra da je pravi izbor za člana koji pokriva dio koji 

se odnosi na poznavanje područja općine  dok gosp Igor Palčić pokriva stručni dio. 

Željko Ružić navodi da se ne protivi izboru Franca Cattunara za člana Povjerenstva, ali ističe 

da je imenovani javno obznanio na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana općine da neće 

više sudjelovati u nikakvim aktivnostima te se shodno tome morao držati obećanog. Mišljenja je 

nadalje da se navedeno moglo odraditi s naše strane  i bez njegova sudjelovanja u Povjerenstvo. 

Načelnik navodi da po pristiglim ponudama Agencija saziva Povjerenstvo u Zagrebu, a 

obzirom da općina ima samo dva svoja predstavnika, dok  ostale čine članove predstavnici Agencije 

i dalje vjeruje da Franco Cattunar najbolje može odraditi posao.  

Željko Ružić postavlja pitanje tko plača troškove odlaska u Zagreb. 

Marica Garić navodi da nije još određeno, ali za očekivat je da iste podmiri Agencija. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, Općinsko vijeće Općine 

Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ , 1 «SUZDRŽAN» glas i bez glasova «PROTIV» donosi  Odluku o 

imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za dodjelu zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 

 

AD.24. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da postoje parcele u vlasništvu 

države koje dugi niz godina nisu bila obrađivane, odnosno nisu bile stavljene u funkciju. Od sada  

zakupci koji su takve površine uredili radi obrađivanja mogu  tražiti refundaciju troškova od države. 

Procjenu o tome vršit će gosp. Neš Sinožić sukladno propisanim obrascima i parametrima za 

obračun ulaganja na teren izrađeni od strane države. 

Gianni Ravalico postavlja pitanje da li se refundacija troškova terena koji su gotovo 30 

godina bila obrasli pa stavljeni u funkciju od strane građana ima pravo tražiti i za 2013.godinu ili tek 

od 2014.godine 

Načelnik navodi da od trenutka donošenja ove Odluke pa nadalje svi zakupci državnog 

poljoprivrednog zemljišta imaju pravo na refundaciju troškova ako su takve površine morali privesti 

namjeni. Sukladno navedenom zakupnik će pozvati gosp. Neša da dođe procijeniti ulaganja koja će 

se morati izvršiti, a kako bi kasnije država iste priznavala. 

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

vijeće Općine Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 

glasova donosi Odluku o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za  
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procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 

zemljišta. 

AD.25. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da sukladno novom Zakonu o 

obavljanju komunalne djelatnosti, od sljedeće godine trgovačko društvo 6. maj d.o.o. Umag odvaja 

djelatnosti koje obavlja na poslove održavanja kanalizacije i poslove odvoza smeća te u tu svrhu 

osniva novu tvrtku za koju sva Vijeća i Skupštine gradova i općina Bujštine moraju dati suglasnost. 

Osnivanjem nove tvrtke neće se zapošljavati novi ljudi, jedino će se knjigovodstveno morati voditi 

odvojeno. Smisao odvajanja tvrtke jest prijava projekata na natječajima pri  EU fondovima.  

Obzirom da  Komisije gledaju u bilancu trgovačkog društva iz istoga mora proizlaziti da obavlja 

djelatnost za koju se kandidira.  

Načelnik napominje da se od sljedeće godine otvara Kaštjun koncept za gospodarenje 

otpadom, dok će u Donjem Picudu biti reciklažo dvorište. Mijenjat će se kontejneri gdje će svaka 

obitelj dobiti svoj radi plaćanja odvoza smeća sukladno težini proizvedenog. Namjera je stoga 

tjeranje građana na odvajanje otpada i pravednije plaćanje ne po m2 i broju osoba već po stvarno 

proizvedenom otpadu.  

Bruno Ravalico postavlja pitanje da li kamioni imaju vagu. 

Načelnik odgovara potvrdno te ističe da će kamioni imati ugrađeni čip.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, Općinsko vijeće Općine 

Brtonigla sa 11 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi 

Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag za komunalne poslove. 

 

AD.26. 

Elena Barnaba' postavlja pitanje zašto na dnevni red sjednice Vijeća još nije provedena 

rasprava oko regulacije prometa u naselju Brtonigla. Imenovana ističe da se i proteklog petka 

prilikom organiziranja izleta za odlazak u Graz autobus zaglavio na djelu ceste kod Kristijanove 

kuće te napominje da  su građani nezadovoljni prometnim rješenjem. 

Načelnik navodi da ukoliko je autobus nepravilno ušao na mjesto gdje nije predviđeno 

prometovanje vjerojatno je problem što nedostaje signalizacija. Nadalje, napominje da se autobus 

vangradskog prijevoza ne smije zaustavljati na cesti te stoga zaustavljanje na trgu kod Primizie 

d.o.o. nije dozvoljeno, već se isključivo mora zaustavljati na za to predviđeno mjesto. Ukoliko ni to 

nije dobro premjestit će se kod ugostiteljskog objekta Astarea, ali i tamo je daleko od naselja. 

Željko Ružić napominje da su Vijećnici izabrani od građana te je stoga nužno da neovisno o 

tome da li će ulice biti jednosmjerne ili ne, da li će se autobus zaustavljan ovako ili onako važno je 

da zadovoljimo barem većinu građana obzirom da se živi u malom naselju. Jasno je da je nerealno 

očekivati da ćemo biti u mogućnosti zadovoljiti sve te je stoga nužno ponovno pokrenuti to pitanje i 

to već u siječnju slijedeće godine. 

Željko Ružić nadalje postavlja pitanje Načelniku kada će se organizirati grupna posjeta svih 

Vijećnika na gradilište trgovačkog društva Aqupark d.o.o.. 

Načelnik navodi da će se osobno zauzet da organizira posjet gradilištu polovicom siječnja u 

popodnevnim satima za što će svi Vijećnici dobiti pismeni poziv.  

Načelnik čestita svim prisutnim Božić i Novu godinu te ih poziva nakon završetka sjednice na 

večeru kod ugostiteljskog objekta Vinerino te navodi da su pripremljeni prigodni poklon paketi koje 

moli da ih prisutni preuzmu.  

Predsjedatelj ističe zadovoljstvo radom Općinskog vijeća tijekom proteklih šest mjeseci te navodi 

da su dotaknute mnoge teme koje će biti predmet rasprave tijekom slijedeće godine. Ističe da su  

pokrenuti mnogi projekti sa njegove strane i od strane načelnika te očekuje da će se rezultati moći 

vidjeti u slijedećoj godini. Predsjedatelj ističe da se projekti rade sa namjerom jednog boljeg sutra 

kako za nas tako i za naše mlade. Na kraju čestita svima Sretan Božić i Novu godinu te želi svima 

obilje zdravlja te nastavak konstruktivnog rada Vijeća. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 7. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 19:25 sati ! 

 

 Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Kristina Brljavac v.r.                  Ezio Barnaba' v.r. 

 

 


