
KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-14-24 

Brtonigla, 30.05.2014. 

ZAPISNIK sa 

10.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 30.05.2014. godine s početkom u 20:00 sati 

 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Kristijan Beaković, Željko Ružić, Gino 

Paoletić, Gianni Ravalico, Aleks Drušković, Olga Sabadin, Marija Buršić, Rino Radin. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', te vijećnici  Bruno Ravalico i Elena Barnaba' opravdali 

su svoj izostanak. 

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, Marica Garić i Tea Rakar. 

Sjednici nisu se odazvali predstavnici tiska. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

Budući da se Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', nije odazvao današnjoj sjednici 

Općinskog vijeća, istu će sjednicu voditi Potpredsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Beaković. 

 

Poimeničnim prozivanjem vijećnika Potpredsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 

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

sjednice. 

 

 Predsjedavatelj 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za 

razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine 

4. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 

2013.godinu 

5. Odluka  o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) izgradnje nerazvrstane ceste za Štrpe s 

kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na istarski “Y” (čvor Nova Vas) 

6. II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2014. godinu 

7. I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Brtonigla za 2014.godina 

8. I Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 

2014. godinu 

9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 

vlasništvu Općine Brtonigla  

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

11. Odluka za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i 

izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa  zadovoljavanja stambenih potreba 

građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima 

12. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti obavljanja veterinarsko-higijeničarskih usluga na 

području Općine Brtonigla za razdoblje od lipnja 2014. do lipnja  2016.godine  

13. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za ožujak i travanj 2014. godine 

14. Razno 

 

 

Ad.1. 



Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 9. 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 Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 

 

 

Ad.2. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, Doriano Labinjan, koji informira prisutne o 

novostima i o aktivnostima koje su u tijeku. Tako navodi da na javnoj nabavi za IPARD nije stigla 

niti jedna ponuda, da će se za ponovno raspisivanje javne nabave morati izmijeniti troškovnik, da su 

dobivena sredstva Fonda za zaštitu okoliša za realizaciju projekata o obnovljivim izvorima energije i 

za energetsku učinkovitost, te da će se tim putem pokriti 50% takvih investicija na obiteljskim 

kućama na području općine.  

 Vijećnica Marija Buršić pita da li će se takve investicije moći prijaviti i na jesen, te 

Načelnik objašnjava da će se natječaj raspisati jedanput godišnje, te da će se za 2014. godinu 

natječaj raspisati samo jednom budući se projekt mora sprovesti i realizirati do kraja godine.  

 Načelnik navodi da je od Ministarstva turizma i ove godine dobiveno sufinanciranje za 

realizaciju dva Hotspot točaka te objašnjava da će te točke biti druga antena u Fiorinima, jer 

postojeća antena ne pokriva cijelo naselje, i hotspot antena u Novoj Vasi. Načelnik navodi da će 

uskoro početi radovi na groblju u Novoj Vasi, da je potpisana odluka i da realizacija ne bi trebala 

trajati puno. Načelnik ujedno navodi da su danas održane radionice za strategiju razvoja, da mu je 

bilo krivo što se radionicama nisu odazvali vijećnici, ali da će se 16. lipnja održati prezentacija 

strategije od strane konzultanta, tijekom koje će se strategija još moći komentirati i svatko od 

vijećnika će moći izraziti vlastito mišljenje, te da će se također na prezentaciju pozvati Razvojna 

agencija Brtonigla i Turistička zajednica. U dogovoru sa prisutnim vijećnicima, Načelnik Općine 

Brtonigla zaključuje da će se radna sjednica Općinskog vijeća, tijekom koje će se održati 

prezentacija Strategije razvoja Općine Brtonigla, održati dana 16. lipnja u 09:00 sati ujutro. 

 Načelnik navodi da će 19. lipnja biti službeno otvorenje Aquaparka Istralandia u 10:00 sati 

ujutro i da su svi pozvani, da je pri kraju postupak ubacivanja podataka za prijavu šteta od tuče koja 

je pogodila područje Brtonigle, da je još samo ostala procjena šteta na građevinskim objektima za 

napraviti. Načelnik ujedno informira prisutne da će se u 6. mjesecu, u dogovoru sa 6. majem, održati 

aktivnosti sakupljanja krupnog otpada i da će se takve akcije ponavljati kroz cijelu godinu kako bi se 

spriječilo da ljudi smeće odvoze u prirodu; navodi da su odrađeni izbori za mjesne odbore i da će se 

sazvati konstituirajuće sjednice, da je Mjesni odbor Karigador već krenuo sa aktivnostima, da su već 

predložili program rada. 

 Vijećnik Željko Ružić pita zašto nije još došao direktor 6. maja na sjednicu vijeća, jer, 

podsjeća, bilo je odlučeno da će se isti pozvati. Načelnik objašnjava da se isti nije još pozvao na 

sjednicu Vijeća jer se nije još održala skupština 6. Maja i nije još prihvaćeno izvješće, te da će se 

pozvati kad će se na dnevnom redu biti prihvaćanje izvješća, kako bi nam mogao obrazložiti točku, 

te informira da je u tijeku razdvajanje firme na dva djela (otpad i kanalizacija) te da je tim više bolje 

pričekati još malo, kako bi se prilikom njegovog gostovanja moglo diskutirati o svemu tome. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da je premalo ljudi glasalo za izbore za mjesne odbore, a 

Načelnik tvrdi da je očekivao da će biti još gore. Vijećnik Željko Ružić navodi da u Brtonigli ne 

funkcionira mjesni odbor, da se članovi ne mogu nikako animirati, da nemaju ambicija. Načelnik 

predlaže da se to prepusti njima, da im se da dovoljno vremena da se organiziraju, da su do sada u 

Brtonigli bili svi naviknuti da manifestacije rade samo općina i TZ, za razliku od ostalih mjesnih 

odbora, gdje se itekako aktiviraju u razno raznim aktivnostima. Vijećnik Željko Ružić navodi da kad 

se desi nešto bitno u Brtonigli, bi trebalo da mjesni odbor dostavi mišljenje o tome, da se uključi u 

organizaciju manifestacija. Načelnik Doriano Labinjan navodi da je od mjesnog odbora Karigador 

dobio program rada, prijedlog aktivnosti, itd., te da će ostalim odborima pokazati primjer kako bi 

trebali raditi. Vijećnik Kristijan Beaković navodi da i on zna da je u Brtonigli tako, da u ostalim 

mjestima mjesni odbori funkcioniraju puno bolje te zaključuje da bi se mjesni odbor Brtonigla 



trebao uključiti i angažirati puno više, na što Načelnik dodaje da se nada da će novoizabrani članovi 

imati više volje i da će se uključiti u rad. 

 Vijećnik Gianni Ravalico navodi da su u Novoj Vasi prisutni veliki problemi sa vodom te 

pita da li se nešto napravilo po tom pitanju. Načelnik navodi da se još nije ništa poduzelo iz razloga 

što se do sada koncentrirao na rješavanje infrastrukture za aquapark i za novu ljekarnu, te da je Nova 

Vas sljedeća točka koja će se riješiti sa Vodovodom. Isti informira da se više ne plaća priključak na 

vodu te da općina nema više na raspolaganju novce koji su se mogli trošiti za rješavanje postojeće 

infrastrukture. Nadalje, Načelnik navodi kako je prijedlog Vodovoda da se poveća cijena vode za 1 

kunu, čime bi se prikupilo oko 250.000,00 kuna godišnje, što bi bilo dostatno za investicije i za 

rješavanje raznih problematika vezano za vodnu infrastrukturu, te predlaže da se za iduću sjednicu 

Općinskog vijeća pripremi prijedlog takve odluke. 

 Zaključuje se da će se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremiti prijedlog odluke prema 

opisu iz teksta i da će se uputiti dopis Vodovodu u kojemu će se navesti predložene izmjene – 

dostaviti će se buzetskom Vodovodu i bujskom Vodovodu na znanje.  

 

Ad.3. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da smatra nepotrebnim 

obrazložiti predmetnu točku jer izvješćuje o provedenim aktivnostima tijekom svake sjednice 

Općinskog vijeća te da je nedavno to odradio i tijekom Dana općine, te pita da li ima pitanja po 

dostavljenom izvještaju. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog 

načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine. 

 

          Ad.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku Općine Brtonigla, koji navodi da su svi 

vijećnici, zajedno sa pozivom za današnju sjednicu, dobili i prijedlog odluke za predmetnu točku, 

dodajući da je zadnji rebalans bio u 12. mjesecu, da je sveukupno ostvareno 12.432.106 kuna, da se  

razlika za kreditiranje koja iznosi 2 milijuna kuna koristila za investicije koje su odrađene, te da se 

jednim djelom od prethodnog razdoblja pokriva taj manjak; navodi da se stavke nisu puno 

promijenile od 12. mjeseca, kad je bio zadnji rebalans. Isti dodaje da novaca nema, da je općina  

oprezna sa investicijama. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 godišnjeg Izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Brtonigla za 2013.godinu. 

 

         Ad.5. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku Općine Brtonigla, koji objašnjava da je cesta 

koja vodi ka Aquaparku i koja se spaja sa kružnim tokom nerazvrstana cesta, da su javnu nabavu i sve 

aktivnosti za izvođenje radova vodile Hrvatske ceste, da je Općina Brtonigla odradila sve što je bilo 

moguće odraditi za komunalno uređenje zone sa dodijeljenim sredstvima iz uplaćenog komunalnog 

doprinosa ali da sredstva za ulaganje više nema i da to nije dovoljno za dovršetak infratsrukture. Isti 

navodi da je za asfaltiranje ceste i za sve ostale radove koje su navedene u 3. točci odluke 

(kanalizacija, javna rasvjeta, plinovod, itd.) potrebno 3.150.000,00 kuna bez PDV-a i da bi taj iznos 

trebala osigurati općina, da se on angažirao oko pronalaženja alternativnih izvora financiranja i da je 

pokušao dogovoriti sufinanciranje sa raznim ministarstvima da se investicija dovrši, ali da je problem 

što se nerazvrstane ceste mogu financirati isključivo kroz komunalni doprinos jer je tako propisao 

zakonom. Načelnik navodi da je jedna opcija bila da cesta do Aquaparka ostane takva kakva je sada 

ali, dodaje, Istarska županija ne želi dopustiti da se tako važna investicija ne odradi do kraja i odlučeno 

je da će nam dodijeliti 2 milijuna kuna sufinanciranja za izgradnju ceste. Stoga, Načelnik predlaže da 

se preostale stavke za dovršetak cestovne infrastrukture (oborinska odvodnja i kanalizacija) pokriju 

kroz sredstva iz naknade za razvoj tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, kako se ne bi opteretio 

općinski proračun, te obaviještava da će Istarska županija investiciju sufinancirati obročno: 500.000 



kuna u 2014. godini, 750.000 kuna u 2015. i 750.000 kuna u 2016. godini. Isti navodi da je 

dogovoreno sa Hrvatskim cestama da se ne dovrše svi radovi tijekom ove godine, nego da nam 

okončanu situaciju dostave iduće godine, i da će se zatražiti produženje za plaćanje do 2016. godine 

kako bi se plaćanje moglo rasporediti kroz 3 godine. Isti napominje da će DTK kanalizaciju financirati 

isključivo investitori aquaparka te da je za to sklopljen sporazum s njima, tako da bi općina financirala 

isključivo plin za zonu Štrpe i javnu rasvjetu, odnosno 200.000 kuna godišnje, a ostale bi se stavke 

financirale iz naprijed navedenih izvora. Načelnik navodi da bi mu bilo krivo da se na dan otvorenja 

dolazi do aquaparka bijelom cestom, da se zato složio model kako bi na dan otvorenja bilo sve gotovo, 

te navodi da se zbog toga išlo u rebalans proračuna, jer ta sredstva nisu bila predviđena. Načelnik 

dodaje da se nada da će se ta sredstva vratiti jer se radi o reprezentativnoj investiciji, kojom se otvaraju 

radna mjesta, a ovom investicijom i naša poslovna zona dobiva kompletnu infrastrukturu, čime se 

može ići u projektiranje interne prometnice, cijepanje parcela, itd., kako bi se omogućila gradnja 

infrastrukture unutar zone.  Načelnik posebno naglašava da se time investira u razvoj cijelog područja, 

što se posebno naglašava u odluci i u sporazumu koji se potpisuje sa županijom, kako bi se specifično 

naglasilo da se ne radi o pogodovanju pojedinca, jer će  se time pospješiti razvoj šireg kraja, a ne samo 

Brtonigle. 

 Pročelnica Marica Garić navodi da u prijedlogu odluke stoji da će ista stupiti na snagu osmog 

dana od dana objave, što je uobičajeno, ali da, s obzirom da bi se u ponedjeljak trebao potpisati ugovor 

sa Hrvatskim cestama, predlaže da se izmijeni ta odredba i da se odredi da odluka stupa na snagu 

danom donošenja. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 (kapitalnog projekta) 

izgradnje nerazvrstane ceste za Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i 

spoja na istarski “Y” (čvor Nova Vas), uz navedenu izmjenu oko datuma stupanja na snagu. 

 

Ad.6. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da se radi financiranja investicije 

iz prethodne točke mora izmijeniti Proračun, ali da bi sveukupni iznos proračun ostao neizmijenjen jer 

su se napravile određene korekcije za programe za obnovljive izvore energije i za energetsku 

učinkovitost koji se sufinanciraju u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

isti dodaje da je u proračunu uvrštena stavka za izgradnju ceste, da je predviđeno sufinanciranje 

županije i da će se sve to uskladiti sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu, te navodi da investicije 

koji će se financirati kroz naknadu za razvoj ne prolaze kroz proračun i da ostatak investicije financira 

aquapark samostalno. 

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

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

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2014. 

godinu. 
 

Ad.7. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da se pri izmjeni proračuna 

mora također izmijeniti i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te se predlaže 

prihvaćanje točke prema dostavljenom prijedlogu akta. 

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

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

«SUZDRŽANIH» glasova donosi I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2014. godinu. 
 

Ad.8. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da se pri izmjeni proračuna 

mora također izmijeniti i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, te se predlaže prihvaćanje točke 

prema dostavljenom prijedlogu akta. 

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

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



«SUZDRŽANIH» glasova donosi I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Općine Brtonigla za 2014. godinu. 

 

Ad.9. 
 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi 

da je na prošloj sjednici vijeća donijeta odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Ista 

objašnjava da je u međuvremenu proveden natječaj i da je zaprimljena ponuda za kupnju k.č.br. 219/4 

zgr. k.o. Brtonigla (dvorište od 39m2 i kuća od 52 m2) te da se predlaže donošenje odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine, sukladno dostavljenom prijedlogu. 

 Po pitanju vijećnika Željka Ružića da se bolje objasni o kojoj se kući radi, Načelnik navodi da 

se njegovo pitanje, odnosno katastarska čestica koju je naveo, odnosi na sljedeću točku dnevnog reda. 

Nakon što je Predsjedavatelj 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 odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 

kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

Ad.10. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava za koje bi se nekretnine 

predlaže raspisivanja natječaja za prodaju:  

- u Brtonigli kuća kod Svetog križa koju je koristio građanin Slovenije i za koju postoji 

zainteresirana osoba, procijenjene vrijednosti u visini od 28.000,00 eura. Za navedenu nekretninu 

postoji problem oko dvorišta, koje je u vlasništvu bivšeg korisnika kuće, ali kupac će to riješiti 

samostalno sa njime; 

- u Karigadoru – poduzeće Ra Kapital je zainteresiran za kupnju još jednog dijela zemljišta, 

ispod zemljišta koje je već u njihovom vlasništvu, po cijeni od 140 eura; 

- u Karigadoru, prodaja zemljišta radi rješavanja problematike okućnice obitelji Luša. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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.11. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da je predmet ove točke 

nekretnina koja se nalazi u Grobicama, komad zemljišta od kojega je općina suvlasnik, te dodaje da je 

za kupnju zanteresiran gosp. Branko Radošević. Isti dodaje da se ovime prodaje naš suvlasnički dio 

parcele, a budući će vlasnik dalje rješavati vlasništvo sa ostalim suvlasnicima. 

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

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

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije 

Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim 

uvjetima. 

 

Ad.12. 
Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi 

da je istekao ugovor za veterinarsko-higijeničarske usluge, da se odradio natječaj ali da nije uspio, dok 

se na drugi raspisani natječaj javila Veterinarska stanica Poreč, kojoj se predmetnom odlukom 

predlaže povjeravanje djelatnosti za narednih 2 godina, za cijenu od 32.800 kuna godišnje bez PDV-a, 

te navodi da se u privitku nalazi prijedlog ugovora, uz napomenu da se radi o usluzi koja se po zakonu 

mora ugovoriti. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 komunalne djelatnosti obavljanja 

veterinarsko-higijeničarskih usluga na području Općine Brtonigla za razdoblje od lipnja 2014. 

do lipnja  2016.godine. 



 

Ad.13. 
 Predsjedavatelj navodi da su izvješća za razmatranje predmetne točke dostavljena uz poziv za 

današnju sjednicu. 

 Načelnik navodi da su se građani žalili da gosp. Fikret Čatić u večernjim satima upravlja 

vozilima na nepropisnom načinu te predlaže da se, uz podršku vijećnika, zamoli Policijska postaja da 

prate navedenu osobu, da pošalju patrolu da ga prati i da se nešto poduzme po tom pitanju. 

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

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

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Informaciju o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla 

za ožujak i travanj 2014. godine. 
 

Ad.14. 

   Razno 

  

Po prijedlogu Načelnika iz prethodne točke, vijećnici zaključuju da će se Policijskoj postaji 

Umag poslati zahtjev kojim će se objasniti da Fikret Čatić vozi nepropisno po Brtonigli i kojim će se 

zamoliti za hitno poduzimanje odgovarajućih mjera, jer takvo ponašanje predstavlja opasnost za 

građane i za promet. Isti predlaže da navedeni zahtjev potpišu Načelnik i Predsjednik Općinskog 

vijeća. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema 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 podnošenju zahtjeva Policijskoj postaji Umag za 

praćenje građanina Fikreta Čatića zbog nepropisnog upravljanja vozilom, kojim se ugrožava 

sigurnost ostalih građana i ostalih sudionika u prometu.  

 

 Vijećnica Olga Sabadin pita zašto u Fiorinima nije još završeno asfaltiranje, te Načelnik 

objašnjava da se prije završetka asfaltiranja mora premjestiti jedan stup javne rasvjete jer se isti 

mora postaviti na propisani način, i da se mora čekati da Brolex to odradi, nakon čega će ŽUC 

odmah sanirati cestu.  

 Vijećnica Olga Sabadin informira da će se uskoro održati radna akcija čišćenja u 

Karigadoru te upozorava da ne rade određena rasvjetna tijela na šetnici, a Pročelnica JUO-a navodi 

da je o tome Admir već upoznat i da se radi pritisak na Brolex da ta rasvjetna tijela izmijene. 

 Vijećnica Olga Sabadin pohvaljuje Vlastiti pogon jer je Karigador bio uredno pokošen za 1. 

maj. 

 Načelnik objašnjava da su radnici Vlastitog pogona pod pritiskom jer je jedan radnik na 

dužem bolovanju, ali da je u svakom slučaju puno lakše raditi sa Vlastitim pogonom nego sa 

privatnom firmom, da voditelj pogona svakog utorka sudjeluje koordinacijskim savjetima općinske 

uprave i da je situacija puno bolja jer nije još dobio primjedbi od strane građana, dok ih je prije bilo 

puno, da se u konačnici osjeća pomak na bolje. 

 

 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 10. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 21:09 sati ! 

 

 Zapisničar:       Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

 Tea Rakar v.r.                  Kristijan Beaković v.r. 


