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KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-13-17 

Brtonigla-Verteneglio, 14.03.2014. 

 

ZAPISNIK  

sa 8.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 14. ožujka 2014. godine s početkom u 18:30 sati 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Bruno Ravalico, Željko 

Ružić, Elena Barnaba', Gino Paoletić, Maria Buršić, Rino Radin i Aleks Drušković. 

Vijećnici Olga Sabadin, Kristijan Beaković i Gianni Ravalico opravdali su svoj izostanak. 

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

Brljavac. 

Sjednici nisu se odazvali predstavnici tiska. 

 Zapisnik vodi: Kristina Brljavac. 

Poimeničnim prozivanjem vijećnika Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 

8 (osam) 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 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći  

DNEVNI RED  

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za 2013. godine 

4. Izbor članova Savjeta mladih Općine Brtonigla 

5. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 

2013. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2013. godinu 

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2013. godinu 

8. Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2013. godinu 

9. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike 

10. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti obavljanja usluga održavanja javne rasvjete na 

području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 2015.godine  

11. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na 

području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 2015.godine 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Brtonigla 

13. Odluka o otpisu potraživanja 

14. Odluka o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine Brtonigla za prijenos uplate 

sredstava  boravišne pristojbe iz 2013. g u 2014. godini 

15. Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje  dijela kamatne stope stambenih kredita 

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2014.godinu 

17. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u predmetu P-306/13 pred 

Općinskim sudom u Bujama-Buie 

18. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla  

19. Odluka o prihvaćanju investicije –ulaganja (prenamjena postojeće građevine (škola) u 

stambeno – poslovnu (ljekarna)) 

20. Razno 
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A.D.1. 

Predsjedatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 7. 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 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla,. 

 

   AD.2. 

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku. 

 Općinski načelnik navodi da su zahtjevi građana Brtonigle za zakup poljoprivrednog zemljišta 

proslijeđeni na nadležno postupanje Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Imenovani prikupljaju sve dokumente nadležnih institucija, ali obzirom da postupak teče sporo stavit 

će u primjenu pravilnike radi ubrzanja cijelog postupka. U zakup neće se moći objaviti površina od 25 

ha budući se radi o suvlasničkoj zajednici koja još nema riješen pravni status. Natječaji će se 

objavljivati na službenim stranicama Agencije i biti će podijeljeni u nekoliko paketa zbog iznimno 

velikog broja čestica. Moguća je prodaja poljoprivrednog zemljišta direktnom pogodbom, ali 

isključivo do veličine 2000 m² uz građevinsku česticu. Načelnik ističe da istarski načelnici i 

gradonačelnici lobiraju da se cijena poljoprivrednog zemljišta u priobalju tretira kao što ima cijela 

hrvatska, što za sad nije slučaj. 

Što se tiče projekata, pokrenuta je izgradnja kružnog raskrižja Štrpe prema Aquaparku. 

Investitor gradnje navedenog raskrižja su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, dok radove izvode Hrvatske 

ceste d.o.o. Pula. U navedenim radovima sudjeluju još i Istarski vodovod Buzet d.o.o. u djelu koji se 

odnosi na gradnju vodovodne mreže, dok struju na tom dijelu izvodi HEP ODS d.o.o. , ELEKTRA 

ZAGREB.  

Pozivaju se svi vijećnici dana 19.ožujka 2014.godine da u 16,00 sati okupe kod Aquaparka 

radi razgledavanja istog. 

Hrvatske ceste d.o.o. u Karigadoru gradit će dva kružna raskrižja i to jedan kod dućana kojim 

bi se riješilo iznimno opasno raskriže na tom dijelu te jedan kod novog naselja kod AC Park. Općina 

Brtonigla financira projekte do izdavanja građevinske dozvole za kružno raskrižje kod dućana dok one 

pored AC  Park Umag financira Istraturist Umag d.d. Budući da šetnica u tom dijelu gdje bi se imala 

odvijati rekonstrukcija ceste nije predviđena i obzirom da za nju nema mjesta ista bi trebala prolaziti 

kroz šetnicu prema Daijli. Hrvatske ceste d.o.o. će vidjeti mogu li biciklističku stazu uključit u taj 

projekt, a  ako ne predložit će da se to provede kroz Ministarstvo turizma.  

 Sukladno našem Prostornom planu uređenja naselja Karigador predviđena je zaobilaznica ali 

se ista neće graditi. Naime, Hrvatske ceste d.o.o. za ovu godinu predviđaju samo projektiranje dok će 

gradnja uslijediti kasnije.  

Načelnik navodi da je namjera sustav odvodnje općine priključiti na sustav Novigrad i time 

eliminirati pročistače u Brtonigli i Novoj Vasi. Hrvatske vode d.o.o. financiraju svu prethodnu 

dokumentaciju  tj. elaborat isplativosti, rješenja i idejno rješenje. Navedeno odrađuje slovenska tvrtka 

koja je ekspert za pisanje projekata radi kandidiranja na EU fondove. Sukladno navedenom, taj se 

projekt namjerava kandidirati, a na isti se prijavljujemo mi i Grad Novigrad. Zakon Unije obvezuje 

sva obalna područja koja ispuštaju otpadne vode u more stupanj pročišćavanja mora biti na treći 

stupanj tj. mora se ispuštati biološka čista voda. Ukoliko se ukaže isplativim možda se mogu još neka 

naselja priključiti na sustav odvodnje kao npr. u Marinčići i Boboći gdje bi se nalazio jedan kolektor te 

trebalo bi vidjet da li se dio Nove Vasi i Pavića može isto tako priključiti. Predviđene su dvije 

mogućnosti spajanja od kojih jedna koja predviđa spajanje u Bužiniji te druga koja predviđa spajanje u 

Fiorinima.  

Općina je obračunala komunalni doprinos „GOLF-ISTRA MAGICA“ d.o.o., na koji su se isti 

žalili. Drugostupanjskim Rješenjem naloženo im je plaćanje, ali su oni pokrenuli upravni postupak. 

Sukladno lokacijskoj dozvoli započeli su čišćenje šume. Postoji informacija da ima zainteresiranih 

stranih  investitora koji bi preuzeli projekt izgradnje golfa.  

Načelnik se ispričava Vijećnicima što je Odluka  o prihvaćanju investicije –ulaganja (prenamjena 

postojeće građevine (škola) u stambeno – poslovnu (ljekarna)) dostavljena tek na današnjoj sjednici ali 

valjalo je sve pojedinosti potanko dogovoriti sa gđom Barbarom Halužan mag.phar. kako bi mogli što 

prije započeti sa radovima i mogli otvoriti ljekarnu početkom lipnja. Načelnik predlaže da se 

predmetna točka raspravi sukladno dnevnom redu pod točkom 19. 
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Tvrtka Velkom d.o.o. koji radi na rekonstrukciji  škole u Novoj Vasi javili su se tek danas da će 

doći na gradilište u utorak 18. ožujka 2014.godine. Problem je sa navedenom tvrtkom jer već godinu 

dana traju radovi koji još uvijek nisu gotovi. Navedena problematika raspraviti će se pod točkom 

razno. 

Daljnji projekt na kojemu se radi jest sustav navodnjavanja Istarske županije koji se namjerava 

kandidirati na EU fondovima. Razvojna agenciju Brtonigla d.o.o. provodila je postupak prikupljanja 

podataka poljoprivrednika koji bi se na navedeni sustav priključili. Da bi navedeni projekt bio 

opravdan mora uključivati 70% poljoprivrednih površina za što je Općina Brtonigla čak i premašila 

kvotu. Sva je prikupljena dokumentacija poslana  Istarskoj županiji koji će projekt dalje kandidirati. 

Za navedeni projekt Općina Brtonigla je u 2014.godini predvidjela 100.000,00 kn što je njezin dio 

obveze plaćanja, a u navedeni projekt sudjeluju i drugi gradovi i općine.  

Dobiven je idejni projekt za proširenje vrtića koji je poslan na dobivanje lokacijske dozvole. 

Načelnik napominje da je danas otišao na sastanak u Državni ured za upravljanje državnom imovinom 

prilikom čega se raspravljalo o rješavanju zemljišta pored vrtića koji je u vlasništvu Republike 

Hrvatske da se isti dodijeli kao donacija ili da se na istom dozvoli pravo građenja. 

 Na  projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta koji je financiran od strane IPARDA po 

provedenom natječaju se nitko nije javio. Čeka se da Agencija za plaćanje ponovno raspiše natječaj. 

Sa naše strane kontaktirani su investitori koji bi udovoljavali uvjetima gradnje, a sve s namjerom da 

nam sredstva namijenjena za tu svrhu i cjelokupno odrađena dokumentacija ne propadne.  

Županijska uprava za ceste je u fazi pripreme radi asfaltiranja ceste iz Boboća prema Fiorinima 

koji se namjerava odraditi prije ljeta. U 2015. godini radilo bi se na cesti Nova Vas – Brtonigla koja je 

u jako lošem stanju upravo zbog povećanja prometa uslijed povećanja prometa na istarskom ypsilonu.  

Kružni tok u naselju Brtonigla za sada će se samo malo urediti dok ne damo našim mladim 

arhitektima da nam  daju neko idejno rješenje. 

Kao što se može vidjeti na crkvi Sv. Zenona se stavlja žbuka i farba  čije postavljanje financira 

Don Bruno Danalon iz Švicarske koji je rodom iz Brtonigle.  Općina će sudjelovati financiranjem 

zaštite od golubova. 

Željko Ružić postavlja pitanje da li se započelo sa sortiranjem  smeća te rješavanje prilaznog puta 

kod Škrinjara gdje bi valjalo odvest malo građevinskog materijala i izvršiti tamponiranje na tom dijelu 

ceste.   

U svezi diferenciranog prikupljanja otpada 6.Maj d.o.o. Umag je započeo  testiranje na način  da 

se na području bivše općine Buje  gradovi Novigrad, Umag i Buje biti prvi uključeni u taj  novi sistem, 

a tek potom ostale općine. Sistem će biti takav da će kod svake kuće biti kanta i zajednički dio koji bi 

se diferencirao. Taj bi sustav trebao krenuti sljedeće godine gdje bi Donji picudo bio pretvoren u 

pretovarnu stanicu dok će se sav otpad odvozit na Kaštjun.  Načelnik predlaže da ukoliko se želi 

detaljnije obrazloženje glede uređenja sustava prikupljanja otpada moguće je pozvati direktora 

Krešimira Vedu da prisustvuje sjednici vijeća.  

Načelnik napominje da za problem u Škrinjarima zna, ali se zbog lošeg vremena nije moglo 

odraditi ništa.  

U svezi odlaganja građevinskog materijala predviđena je zona u Prostornom planu Općine 

Brtonigla upravo za tu namjenu. Parcela koja je predviđena za navedenu namjenu jednim je dijelom u 

građevinskom području u drugom je izvan, a namjena joj je poljoprivredna. Obzirom da je ona 

vlasništvo Republike Hrvatske načelnik napominje da ne želi ništa raditi bez da dobije suglasnost 

Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. 

 

                                                                 AD.3 
  Predsjedatelj daje riječ Načelniku PP Umag  gosp. Davoru Švendi.  

 Načelnik Davor Švenda izlaže stanje sigurnosti na području Općine Brtonigla u 2013.godini. 

Po završetku napominje da su u odnosu na 2012.godinu statistički podaci bolji. Vjerojatno su podaci 

bolji prvenstveno zbog nacionalnog programa smanjenja prometnih nesreća, a vjerojatno i  zbog veće 

pažnje ljudi uslijed redovitih obilaska policije. Što se tiče preprodaje droge nije bilo što ne znači da 

nema konzumenata, ali ono što policija vodi računa jest upravo suzbijanje preprodaje. Imenovani 

navodi da su vrata njegova ureda otvorena za svaki problem  ili dojave od 08,00 do 16,00 sati. 

 Općinski načelnik pozdravlja izvrsnu suradnju sa PP Umag u svezi promptnosti rješavanja 

svih naših zahtjeva od zatvaranja ulica, podršku tijekom održavanja biciklijade i brzog dolaska na 

teren po pozivu. Imenovani ističe da bi građani željeli da kontakt policajac bude češće u Brtonigli te da 

općina ima potrebu za većim dovođenjem u red način parkiranja u naselju za što je potrebna pomoć 

policije. 
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Načelnik PP Umag ističe da je i dalje kontakt policajac Bruno Smaić te da iako ga možda građani ne 

vide svakoga puta on redovito obilazi naselje. Isti predlaže da kazne radi nepropisnog parkiranja bilo 

bi bolje da odrađuje ophodna patrola a ne kontakt policajac koji iako smije propisivati kazne bolje da 

ne, obzirom da je on  prvi kontakt građana sa policijom od kojih traže pomoć. Imenovani se obvezuje 

češće poslati patrolnu ophodnju. Nadalje isti navodi da Općina Brtonigla je jedna od rijetkih  općina u 

kojoj djeluje Vijeće za prevenciju kriminaliteta.  

 Predsjedatelj izražava zadovoljstvo dobrim rezultatima te  poziva prisutne na postavljanje 

pitanja. 

 Elena Barnaba' postavlja pitanje u svezi ceste Buje - Brtonigla na mjestu kod štala budući je 

ista jako opasna i već se dogodilo mnogo prometnih nezgoda. 

Načelnik PP Umag navodi da je to županijska cesta te da je za tu cestu nadležna PP Buje. Isti navodi 

da će se osobno zauzeti radi poticanja pokretanja pitanja radi rješavanja navedenog problema. Nadalje 

navodi, da bi se određeni dio ceste odredio kao kritična točka,  moraju se voditi statistički podaci te 

treba biti zabilježen određen broj nesreća. Nadalje, napominje da je Vlada pokrenula nacionalni 

program radi izvlačenja kritičkih točaka te da je praksa policije u mnogo slučaja utvrđivanje 

odgovornost za štetu  npr. HC-a kao odgovornima za održavanje određene ceste. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o Informaciji o stanju sigurnosti  na području 

Općine Brtonigla za 2013. godinu. 

                                                                                  

AD.4. 
Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, prilikom 

čega navodi da je prošle godine donijeta Odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje 

prijedloga za izbor članova Savjeta mladih, ali se po proteku roka za dostavu prijava nije javio nitko. 

Nakon  toga poziv je ponovno upućen u ovoj godini gdje je pristigao  prijedlog Agencije za lokalnu 

demokraciju. Sukladno pravilniku Savjeta mladih provodi se postupak izbora članova glasovanjem. 

Pročelnica dijeli listiće nazočnim vijećnicima radi glasovanja. Po završetku glasovanja,  konstatira 

se da su listići valjani te da je podršku petorici članova Savjeta mladih Općine, dalo 8 članova 

Općinskog vijeća Općine, odnosno 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH». 

  

                                                                     AD.5. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 

Imenovana navodi da predmetni Izvještaj izrađuje Državna uprava za zaštitu i spašavanje iz 

Pazina i to gosp. Boris Rogić, koji se ispričao što neće prisustvovati sjednici. Prihvaćanje Izvješća je 

naša zakonska obveza. Imenovana daje dodatnu informaciju prisutnima u kojoj navodi da će se dana 

26. travnja 2014.godine održati obuka članova civilne zaštite što je naša obveza koju moramo 

provoditi, dok će se 25.  svibnja 2014. godine održati obuka Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Brtonigla koja će se obavit u Bujama, a u koju će još biti uključeni i  Grad Buje, Općina Oprtalj i 

vjerojatno Grožnjan. Radi sudjelovanja na predmetnim obukama članovima će biti dostavljeni pismeni 

dopis.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i 

spašavanja na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 2013. godinu. 

 

AD.6. 

Predsjedatelj navodi da je u dostavljenom materijalu sve potanko navedeno. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2013. godinu. 

 

AD.7. 

Predsjedatelj navodi da je u dostavljenom materijalu sve potanko navedeno. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
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«SUZDRŽANIH» glasova donosi Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2013. godinu. 

 

AD.8. 

Predsjedatelj navodi da nema Olge Sabadin koja bi izložila predmetno Izvješće, ali svi su 

mogli pročitati dostavljeno Izvješće. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  provedbi Socijalnog 

programa Općine Brtonigla za 2013. godinu. 

 

AD.9. 

Predsjedatelj daje navodi da se je predmetna Odluka bila redovno dostavljena.  

Bruno Ravalico postavlja pitanje do kojeg iznosa mirovine se dodjeljuje predmetna pomoć. 

Pročelnica odgovara da  pomoć mogu dobi svi umirovljenici koji primaju mirovinu do iznosa 

od 1.400,00 kn.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

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

 

AD.10. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik navodi da je provedena procedura radi dodjeljivanja održavanja javne rasvjete kroz 

razdoblje od dvije godine odnosno 2014. i 2015. radi izbjegavanja pripremanja veoma velike i 

zahtjevne dokumentacije koju  na koncu zbog strogih  uvjeta zadovoljava samo Brolex d.o.o. Buje. 

Elena Barnaba' postavlja pitanje da li se mogu mijenjati članovi povjerenstva.  

Pročelnica navodi da se članovi komisije za svaki postupak posebno imenuju, a tako će biti i 

za dvije godine kad se bude ponovno prevodio.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti obavljanja 

usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 

2015.godine.  
 

AD.11. 

Predsjedavatelj navodi da se i ova Odluka donosi za razdoblje od dvije godine odnosno 2014. i 

2015.godinu. 

Elena Barnaba' navodi da je krajem godine uz komunalnu naknadu bio poslan Izvještaj na 

hrvatskom jeziku pun stručnih termina koji uz to nije bio niti preveden na talijanski jezik. Sukladno 

navedenom moli da se ponovno pošalje uz talijanski prijevod. Ista napominje da ukoliko nema Tee da 

možemo slobodno zatražit njenu pomoć, ili pomoć Neša, Rina pa na koncu i od same županije.  

Predsjedatelj navodi da se u zapisnik unese zahtjev Elene Barnaba' kojim se nalaže ponovno 

izdavanje već poslanog Izvještaja u pojednostavljenom obliku koji će biti svima razumljiv te da isti 

bude i na talijanskom jeziku. 

Željko Ružić postavlja pitanje da li se navedena odluka odnosi na Ugovor koji Općina 

Brtonigla ima u svezi rješavanja lešina nutrija koje je ubijalo lovačko društvo, a koje je odvozio Eko 

servis Matić d.o.o.. 

Načelnik navodi da se ne radi o tome, već o deratizaciji, dezinsekciji i dezinfekciji koja je više 

usmjerena na prikupljanje lešina mačaka, mačaka i sl.   

Pročelnica navodi da je postojao ugovor sa Veterinarskom stanicom Rijeka sa kojom je istekao 

ugovor. Za navedene usluge proveden je postupak koji nije uspio te je namjera ga ponovno provesti.  

Željko Ružić napominje da je Odjel za poljoprivredu Istarske županije donijelo odluku sa 

načelnicima i gradonačelnicima koji gravitiraju na teritorij rijeke Mirne radi odstrjela nutrija za što 

postoji i posebna Odluka Ministarstva. Navedenom Odlukom bilo je predviđeno da odstrjel provode 

lovačka društva, sačmu bi financirale općine, a odvoz lešina veterinarska Poreč ili Rijeka.  Sukladno 

navedenom postavlja pitanje da li je ta Odluka i dalje aktualna. 

Načelnik navodi da su sve općine i gradovi onda kad su sklapali sporazum imali ugovore sa 

Veterinarskom iz Poreča. Obzirom da su se uvjeti pooštrili Veterinarska Poreč ne udovoljava 
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uvjetima, a do nedavno je općina imala sklopljen ugovor sa Veterinarskom stanicom Rijeka. Nadalje,  

napominje da iz županije nije bio kontaktiran u svezi daljnjeg provođenja akcije u suzbijanju nutrija. 

Željko Ružić navodi da će na sastanku u ponedjeljak postaviti gos. Antoloviću pitanje u svezi 

nutrija. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, 

dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 2015.godine. 
 

 

AD.12. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik navodi da se priprema održavanje mjesnih odbora istovremeno sa održavanjem 

izbora za članove u EU Parlament. Vlada je promijenila dosadašnju Odluku o održavanju 

parlamentarnih izbora prilikom koje je dozvoljeno istovremeno održavanja izbora što bi za općinu 

značilo znatno smanjenje troškova budući će se samo jednom platiti članovi povjerenstva i članovi 

biračkih odbora. Sukladno navedenom morali smo našu odluku o održavanju izbora mjesnih odbora 

prilagoditi. 

Pročelnica ističe da se izbori moraju raspisati u roku od najkraće 30, a najdulje u roku od 60 dana. 

Sukladno tome kad se raspišu izbori za izbor članova u EU parlament sazvat će se i sjednica 

Općinskog vijeća radi raspisivanja izbora za mjesne odbore.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova 

Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brtonigla. 
 

 

AD.13. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Imenovani navodi da gos. Ibrahimović nije plaćao komunalni doprinos iz 2006.godine. U više 

navrata pokušavana je naplata, ali je dužnik prebacivao imovinu na suprugu koja je u međuvremenu 

prodala. Na suprugu je ostala samo neka cesta na kojoj je Grad Novigrad trebao provesti postupak 

izvlaštenja. Da bi to mogao provest bila mu je potreba naša potvrda o nedugovanju, odnosno morao je 

podmiriti naše potraživanje. Obzirom da smo mogli naplatiti samo glavnicu, na postupanje se predlaže 

navedena Odluka. 

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

glasovanje, Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o otpisu potraživanja. 

 

AD.14. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik napominje da  TZ-Općine Brtonigla u 2012.godini nije uplatila cijelu boravišnu 

pristojbu zbog lošeg popunjavanje AC Park Umag, odnosno koji je u toj godini ostao poluprazan. Dug 

se i dalje vuče, a uz to TZ-Općine Brtonigla dignuo je i kredit koji jasno mora i vratiti. Ovom 

Odlukom sredstva koja se budu dobivala u ovoj godini podmirivat će ranija dugovanja. Imenovani se 

nada da će u ovoj i možda i u slijedećoj godini podmiriti dugovanja sa ove osnove.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine 

Brtonigla za prijenos uplate sredstava  boravišne pristojbe iz 2013. g u 2014. godini. 
 

AD.15. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 

Imenovana navodi da je takva Odluka postojala i ranije, jedino je bila ograničena do najvišeg  

iznosa kredita koji je iznosio 400.000,00 kn.  U praksi se u mnogo slučajeva događalo da su mnogi 

podnositelji zahtjeva dizali stambene kredite u puno većem iznosu, pa banke nisu mogle izdvajati dio 

kamatne stope kojeg općina financira od ostalog dijela kredita, odnosno neke od banaka tražile su 
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sklapanje dodatnog ugovora koji bi na koncu korisniku više koštao od sufinancirane kamatne stope. 

Predmetnom Odlukom se sve navedeno izbjegava na način da se iznos stambenog kredita koji prelazi 

iznos od 400.000,00 kn  srazmjerno  umanjuje ovisno o ukupnoj kamati cjelokupno traženog kredita u 

odnosu na maksimalni iznos ugovorene subvencionirane kamate. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o ostvarivanju prava na sufinanciranje  dijela kamatne 

stope stambenih kredita. 

 

 

AD.16. 

Predsjedatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 

Imenovana navodi da se sukladno Zakonu predmetna Odluka donosi za svaku kalendarsku 

godinu. Nadalje, podsjeća da je u srpnju nakon saziva vijeća u novom sastavu predmetna Odluka 

donesena, a koja je vrijedila do kraja 2013.godine. Iznosi članovima vijeća i u ovoj godini ostaju isti. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2014.godinu. 
 

 

AD.17. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik navodi da je općina uknjižena na predmetnoj čestici, a na kojoj je podnijet zahtjev za 

povrat oduzete imovine, odnosno zainteresirana stranka pokrenula je postupak utvrđivanja vlasništva. 

Ovom Odlukom općina obvezuje se imenovanom prodati nekretninu po tržišnoj cijeni te ne snosi 

odgovornost u slučaju da treća osoba ograničava ili umanjuje pravo vlasništva zainteresirane stranke. 

Na sudu je da legitimira sve prethodno navedeno. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u 

predmetu P-306/13 pred Općinskim sudom u Bujama-Buie. 
 

 

Ad.18. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik ukratko ukazuje na podnositelje zahtjeva nekretnina koje su izložene u predmetnoj 

Odluci. Nekretnina k.č.br. 716/3 k.o. Brtonigla nalazi se kod parka u Brtonigli i u ruševnom je stanju. 

Nekretnina k.č.br. 219/4 zgr. k.o. Brtonigla, je kuća koju je donedavno koristila Nerina Paić. U naselju 

Fiorini pod red.brojem 3 izlažu se površine u dijelu gdje žive Kristine Živković i Luša, koji su ujedno 

podnijeli zahtjev za kupnju. K.č.br.1795/12 i 1795/13k.o. Brtonigla nalaze se u Balbijama gdje također 

postoji zainteresirana stranka koja iste želi kupiti. Na trgu u Fiorinima izlaže se stara ruševna kućica 

pod oznakom  k.č.br. 296 zgr. k.o. Brtonigla. U predjelu Karigadora i dalje se nude preostale  

nekretnine koje su već bivale predložene na sjednicama Općinskog vijeća. Obzirom da nije izrađena 

procjena nekretnine na vrijeme za ovu sjednicu načelnik predlaže da se prihvati dodavanje još jedne 

čestice i to k.č.br.864/3 k.o. Brtonigla. Za predmetnu nekretninu zainteresiran je Radošević koji bi 

kupio ruševnu kućicu pod k.č.br.66/12 zgr. koja se nalazi u naselju Grobice, a predmetna se čestica 

nalazi iza. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

AD.19. 

Predsjedatelj daje riječ Načelniku. 

Načelnik navodi da Barbara Halužan mag. pharm. dobila poslovni prostor u zakup temeljem 

provedenog natječaja kojeg je dužna uredit. Imenovana je investirala 102.000,00 kn na idejne i glavne 



 8 

projekte radi ishodovanja građevinske dozvole dok po troškovniku najpovoljniji  izvođači stoje 

667.000,00 kn.  Radi otvaranja ljekarne, odnosno privođenja prostora namjeni imenovana će biti 

oslobođena od plaćanja zakupa za narednih 12 godina i dva mjeseca. Općina Brtonigla može na svome 

području imati samo jednu ljekarnu. Obzirom na to da je ljekarna u izgradnji predstavnici Ministarstva 

doći će na pregled kad bude gotova radi davanja suglasnosti te radi davanja dozvole za sklapanje  

ugovora sa HZZO-om radi izdavanja lijekova na recept. Objekt po isteku zakupa i dalje ostaje 

vlasništvo općine. 

 Elena Barnaba' postavlja pitanje da li se radi samo donji dio. 

Načelnik navodi da se uređuje samo donji prostor te se radi betonska ploča, a na kat trebali bi se 

urediti poslovni prostori i stanovi. 

 Željko Ružić u isto vrijeme izražava zadovoljstvo zbog ljekarne i žaljenje jer se sala više neće 

moći koristiti u svrhe koje  se donedavno koristila.  

Elena Barnaba' navodi da se moglo u prostoru kod bivše Erste banke stavit. 

Načelnik navodi da se nije moglo jer prostor mora imati 90 m². Početna je ideja bila da se stavi u 

prostor bivšeg TZ-a, ali je premali. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju investicije –ulaganja (prenamjena 

postojeće građevine (škola) u stambeno – poslovnu (ljekarna)). 

 

AD.20.  

Elena Barnaba' postavlja pitanje da li će se Sv.Zenon održati 12 .travnja 2014.godine. 

Načelnik potvrdno odgovara na postavljeno pitanje te napominje da će se održati oko 12,00 

sati ne navečer kako je bila praksa.  

 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 8. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 20,10 sati sati ! 

 

 Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Kristina Brljavac                   Ezio Barnaba'  

 

 


