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URBROJ: 2105/04-01-14 

Brtonigla, 18.03.2015. 

 

ZAPISNIK sa 

16.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 18.03.2015. godine s početkom u 19:00 sati 

 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Marija Buršić, Dragana Mijatović, 

Bruno Ravalico, Rino Radin, Gino Paoletić, Gianni Ravalico, Željko Ružić, Elena Barnaba'. 

Odsutni: Olga Sabadin i Aleks Drušković. 

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

upravnog odjela, Emina Ladavac, Komunalni redar, Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i 

pripremu projekata za programe EU, Dorijana Damjanić, Računovodstveni referent Jedinstvenog upravnog 

odjela. 

Sjednici prisustvuje i Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 

Sjednici, osim navedenih, prisustvuju i sljedeće pozvane osobe: Reuf Šerbečić, 6. Maj d.o.o., Danilo Dolinar, 

Hidroprojekting Zagreb. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

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

prisutno 9 (devet) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje 

sjednice. 

Predsjedavatelj ujedno pozdravlja Reufa Šerbečića, zamjenika direktora 6. Maja Umag, koji će 

zajedno sa konzultantom Danilom Dolinarom prezentirati 3. točku dnevnog reda. 

 

 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnog reda, te se sa 9 

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

 

 

DNEVNI  RED   
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Odluka o sudjelovanju i financiranju u Projektu Poboljšanja sustava odvodnje  otpadnih voda u 

aglomeraciji Novigrad 

4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2014.godinu 

5. Odluka o raspodjeli rezultata po Godišnjem  izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 

2014.godinu 

6. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla 

7. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu 

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

Općine Brtonigla za 2014. godinu 

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

Općine Brtonigla za 2014. godinu 

10. Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2014. godinu 

11. Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2014. godinu 

12. Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 2014. 

godine 

13. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 2014. 

godinu 

14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Ronki-UPU 34 

15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenje naselja Nova Vas (UPU 3) 

16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad 

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

18. Odluka o dodatnoj dodjeli studentske stipendije za akademsku godinu 2014./2015 

19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  



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

Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2015. godinu 

21. Zaključak o  prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2015. godinu 

22. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  prosinac 2014., siječanj  i veljaču 

2015. godine 

23. Razno 

 

Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na 

postavljanje pitanja i davanja primjedbi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 

 

Ad.2. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji obrazlaže sve aktivnosti koje su u tijeku. 

Vezano za projekt modernizacije javne rasvjete, isti navodi da je nedavno bilo otvorenje ponuda u sklopu 

javne nabave, na kojoj je pristigla samo jedna ponuda, čija je ponuđena cijena bila viša od predviđene 

vrijednosti investicije. Isti navodi da je uprava u kontaktu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost u svezi toga, jer je tražen produžetak roka za realizaciju investicije te da će se sljedećih dana 

znati da li se može produžiti taj rok. Naime, isti objašnjava kako je u raspisanoj javnoj nabavi bio naveden 

rok povrata od 7 godina, te da se uspostavilo da je to predug rok povrata investicije, ali isto tako navodi da 

esko model, koji se ima primijeniti za takvu investiciju, u Hrvatskoj nije dao puno rezultata, da izvođači 

nemaju povjerenja u samoj tehnologiji koju nude jer se investicija vraća kroz uštedu. Načelnik također 

objašnjava kako je projekt poremetila i činjenica što nam je cijena struje jeftinija za 30%, i da se time 

smanjio efekt uštede sa LED rasvjetom. Isti zaključuje da će se po primitku odgovora od strane Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vidjeti šta raditi dalje te dodaje da se on ne slaže s time da se 

projekt realizira sa sredstvima iz Proračuna jer ako sam investitor nije sam siguran u tu tehnologiju, onda ni 

nama ne treba takva tehnologija. Isti navodi da će se na tome još raditi i da se nada da će se javna nabava 

uspjeti ponoviti. Što se tiče problematike pročistača u Brtonigli i u Novoj Vasi, isti navodi da će se danas o 

tome diskutirati tijekom zasebne točke dnevnog reda, tijekom koje će se prezentirati kako ćemo ulaziti u 

sustav Novigrada i priobalja sjeverozapadne Istre, navodeći da je prisutan  predstavnik 6. Maja i da će se 

također i konzultantu koji će voditi projekt moći postaviti pitanja. Isti navodi da je cjelokupni projekt 

financiran od strane Hrvatskih voda, da nakon dobivanja lokacijskih dozvola kreće izrada glavnih projekata 

i imovinsko pravno-rješavanje zemljišta te nakon toga kandidiranje projekta na EU fondove. Načelnik 

navodi da bi 2017 ili 2018 sustav već mogao biti izveden i u funkciji. Načelnik ujedno informira da su u  

tijeku su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, da je odabran izrađivač te poziva 

vijećnike da informiraju općinu o problemima i potrebama na terenu. Isti navodi da je gđa. Dinka Pavelić u 

općini počela raditi od sredine mjeseca siječnja, te poziva svih da joj se obrate za PP, navodi da je sad 

vrijeme da se izlažu prijedlozi i da se ljudi upute na to da idu u općinu i izlažu probleme i prijedloge. 

Načelnik navodi da će tijekom idućeg tjedna započeti radovi na kanalizaciji u Fiorinima, da je nabava 

odrađena i da kreću radovi na terenu. Isti informira da se od Hrvatskih voda čeka rezultat za još tri 

investicije koje bi se realizirale na području Brtonigle i Karigadora, a koje bi se također mogle financirati 

kroz Hrvatskih voda. Što se EU fondova tiče, Načelnik obaviještava da je Općina Brtonigla ušla u 

partnerstvo sa još nekoliko europskih gradova i institucija za projekt Social Strat ups, u kojemu će se 

uključiti lokalni obrti i OPG-ovi, te obaviještava da će njegov zamjenik Neš Sinožić sudjelovati prvom 

sastanku koji će se održati u Perugi. Što se tiče problematike prometa, Načelnik se izvinjava i navodi da je 

bio mjesec i pol dana na bolovanju te da nije stigao napraviti ništa po tom pitanju. Isti navodi da je u tijeku 

priprema UPU-a za naselja Brtonigla i za naselje Nova Vas, za što je i pripremljena odluka o izradi za 

današnju sjednicu Vijeća. Isti navodi da će UPU za Novu Vas u cijelosti platiti privatni investitor, dok se za 

Brtoniglu mora još naći zainteresirani ulagači. Načelnik navodi da će se Prostornim planom i navedenim 

urbanističkim planovima izbjeći ostala prostorno-planska dokumentacija koja je bila obvezna, UPUi će se 

ubuduće raditi samo za veće centre i za poslovne zone. 

 Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po predmetnoj točci. 

 Vijećnik Željko Ružić shvaća situaciju zbog bolesti Načelnik ali mišljenja je da bi pitanje prometa 

trebao postati prioritet jer građani pitaju zašto se to nije još riješilo, te navodi kako bi se trebalo o tome 

razgovarati i napokon riješiti taj problem. Posebno navodi kako bi volio da se to riješi do iduće sjednice 



Općinskog vijeća. Nadalje, vijećnik Željko Ružić predlaže da se ispred zgrade općinske uprave istakne 

zastava Europske unije, kao što su već napravili svi ostali gradovi i općine u Hrvatskoj. 

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je sadašnji mandat Općinskog vijeća sazvan prije 2 godine, ali 

da se zahtjevu za postavljanjem oglasnih ploča za plakate i obavijesti još uvijek nije udovoljilo, te navodi da 

građani čekaju da se organizira akcija prikupljanja krupnog otpada. 

   Načelnik navodi da će akcija prikupljanja krupnog otpad započeti u mjesecu travnju, da je upravo 

definiran plan, da će se obavijesti o planiranim datumima održavanja akcija dostavljati građanima zajedno 

sa komunalnom naknadom, da će se akcije održavati tijekom vikenda i ne samo tijekom radnog tjedna te da 

će on posebno pozvati i obaviještavati  građane putem javljanja na Radiu Eurostar, da će se obavijest 

također objavljivati na web stranici Općine Brtonigla i da će se obavijesti postaviti i na oglasnim pločama. 

Isti navodi da se za problematiku oko oglasnih ploča i za određivanje 2 novih lokacija u Brtonigli zadužuje 

Admir Martinović.  

 Vijećnik Gino Paoletić pita zašto se ne organizira tematska sjednica Općinskog vijeća za 

problematiku prometa, te Načelnik navodi da gosp. Tomislav Ladavac mora riješiti određene probleme oko 

studije prometa i da to nije još napravljeno, ali da će urgirati da se to odradi u što kraćem roku. 

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, prelazi na treću točku 

dnevnog reda. 

 

Ad.3. 

Predsjedavatelj predaje riječ Reufu Šerbečiću, zamjenik direktora 6. Maja Umag, koji će zajedno sa 

konzultantom Danilom Dolinarom iz tvrtke Hidroprojekting Zagreb predstaviti predmetnu toku dnevnog 

reda.  

Gosp. Šerbečić pozdravlja sve prisutne te navodi da je projekt poboljšanja sustava odvodnje  

otpadnih voda u aglomeraciji Novigrad vrlo značajan za Općinu Brtonigla, te da je isti u skladu sa 

europskom direktivama jer će se time vršiti nadogradnja odvodnog sustava na 3. stupanj pročišćavanja 

otpadnih voda. Isti navodi da će se time riješiti dugoročni problem: nekvalitetan rad pročistača u Brtonigli i 

u Novoj Vasi. Ujedno navodi da je to rezultat kontinuiranog  lobiranja u Hrvatskim vodama, da se zajedno 

sa Načelnikom puno radilo na tome, i da će se svi problemi riješiti povezivanjem kanalizacije Brtonigle na 

sustav Novigrada, tako da se eliminiraju postojeći pročistači. Gosp. Šerbečić navodi da studiju moraju 

verificirati Hrvatske vode, pa će konzultanti to sve pripremiti za sufinanciranje sredstvima Europske unije.  

Gosp Šerbečić ujedno navodi da se zajedno sa komunalnim odjelom Općine Brtonigla provode akcije 

zbrinjavanja otpada, da se tijekom 11. mjeseca dovršila izgradnja pretovarne stanice sa koje će se cjelokupni 

otpad usmjeriti prema Kaštijunu, koje će početi sa radom u 6. mjesecu. Isti navodi da će Bujština biti pilot 

projekt u tom smislu, da se zajedno sa pretovarnom stanicom nabavilo i 9.000 kanti koje će se podijeliti 

svim domaćinstvima na području Bujštine; svako obiteljsko domaćinstvo dobiti će svoju kantu u kojoj će se 

prikupljati miješani otpad, dok će se ostatak otpada odlagati u eko otocima. Isti informira da će se sve što će 

se odlagati u zelenim kontejnerima voziti u Kaštijun, i da će se to skupo naplatiti od strane Kaštijuna, cilj će 

biti da se što manje vozi prema Kaštijunu i da se što više otpada reciklira.  

 Gosp. Danilo Dolinar pozdravlja sve prisutne u ime tvrtke Hidroprojekting iz Zagreba, te se 

izvinjava na kašnjenju. Isti započinje prezentaciju projekta navodeći da je ulaskom u Europsku uniju, 

Hrvatska preuzela određene obveze, morala se prilagoditi određenim direktivama, a Brtonigla je dobila 

mogućnost da se riješi problem otpadnih voda. Isti objašnjava da je gotovo nemoguće da Brtonigla prijavi 

projekt samostalno, već da je jedina mogućnost da se isti projekt realizira u sklopu aglomeracije Novigrad. 

Isti izlaže sve detalje projekta oko financijskog dijela (projektna investicija iznosi 140 milijuna kuna, od 

čega 13 milijuna je predviđeno za Brtoniglu i 115 milijuna za Novigrad, podjela kalkulirana prema potrošnji 

vode) i oko realizacije same investicije (sveukupno bi se realiziralo 25 kilometra kanalizacije, od čega bi se 

na području Brtonigla obuhvatilo 9 kilometra). Gosp. Dolinar navodi da bi se dokumentacija za realizaciju 

projekta pripremila u roku od godine dana , možda godinu i pol. Također navodi da će se povećati troškovi 

pročišćavanja otpadnih voda, da će se otpadne vode nakon pročišćavanja koristiti za javnu potrebu (150 

kubika pročišćene vode). Isti navodi da je sadašnja cijena 10,77 (varijabilni dio sa PDV-om), dok bi se 

poslije povećala za 3 kn, ali da će se utjecaj na okoliš znatno poboljšati. Gosp. Dolinar navodi da je 

europskim direktivama propisano da se ne dozvoljavaju investicije koje bi bile skuplje za kućanstva za 2,5 

%, te navodi da bi to poskupljenje na području Brtonigle bilo manje, da je 29% investicije pokriveno 

sredstvima hrvatskih institucija, da općina financira tek 1/3 toga, dok ostalo financiraju Fond i Hrvatske 

vode. 

 Načelnik Općine Brtonigla navodi da je predložen amandman odluke, kojim se definira vrsta 

tehnologije koja će se koristiti za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno određuje se da će se koristiti 

membranska tehnologija kako bi se pročišćena voda mogla vratiti u korištenje. Isti navodi da Poreč i Umag 



već rade na takvom projektu te da bi se realizacijom investicije mogli brendirati zajedno sa njima, tako bi se 

taj dio Istre promovirao u tom smislu. Načelnik navodi da će se nas u financijskom smislu projekt koštati 

malo više, ali da nam takva tehnologija najbolje odgovara te da je Grad Novigrad također prihvatio 

amandman za tu istu tehnologiju. Isti navodi da bi Brtonigla za realizaciju projekta trebala osigurati 

2.585.000,00 kuna te da bi se taj iznos mogao financirati iz naknade za razvoj koja će se prikupljati do 

realizacije projekta.  

 Vijećnik Bruno Ravalico pita na koji će se način moći koristiti pročišćena voda. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi da će se pročišćena voda prvenstveno nudi za navodnjavanje zelenih, 

javnih površina, po cijeni od cca. 5 kuna. Isti navodi da je cijena pročišćavanja 3,7 kuna po kubiku, da će se 

ta cijena povećati i da će se graditi retencijski bazeni, u kojima će biti voda koja će se moći otkupiti. Ta će 

se voda kvalitetno obraditi i moći će se koristiti. Gosp. Šerbečić u zaključku navodi da je neophodno da se 

investicija odradi što prije, da Novigrad ima spremnu dokumentaciju i planove. 

 Gosp. Dolinar navodi da se najprije moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi te da će se, ukoliko se 

to ne riješi na vrijeme, morati određeni neriješeni dijelovi investicije morati izbaciti iz projekta, jer 

Novigrad neće čekati.    

 Načelnik navodi da kad su se crtali koridori, isti su se smjestili na trasu RH, tako da bude lakše 

riješiti imovinsko-pravnu situaciju, te da će se po ishođenju lokacijske dozvole odmah riješiti vlasništvo, 

dodajući da privatnika na zacrtanoj trasi ima malo. Isti navodi da će se i manja naselja moći priključiti na 

kanalizaciju.  

 Vijećnica Elena Barnaba' komentira da se na dostavljenim materijalima ne vide slike, te Načelnik 

navodi da se po traženju materijali mogu dostaviti u digitalnom obliku, gdje su slike vidljive. 

Gosp. Reuf Šerbečić navodi da je početno bilo četiri opcija za rješavanje kanalizacije, da je opcija 

spajanja sustava sa Novigradom bila najkvalitetnija i najjeftinija, da bi bio iznimno sretan da se to dovodi 

do kraja jer pogotovo po jeseni ima puno problema zbog maslinara, te da bi se tako riješili svi problemi sa 

kanalizacijom. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba' pita zašto po naseljima nisu postavljeni kontejneri za 

diferencirano prikupljanje otpada.  

Gosp. Šerbečić navodi da je 6. maj dobio još 300 kanti, kojim će se formirati 100 eko otoka po svim 

naseljima, tako da će svako manje naselje i svaka štancija dobiti svoj eko otok. Isti objašnjava da će se na 

svakih 100 metra postaviti eko otoci, dok će svaka obiteljska kuća imati svoju kantu od 240 litara za ostali 

otpad, za jednosedmično pražnjenje, dodajući da će se tako poticati kvalitetno diferenciranje otpada. 

Po pitanju vijećnika Ezia Barnaba' oko planova za turistička naselja, gosp. Šerbečić navodi da 

autokamp Ladin Gaj ima veliki eko otok na parkingu, i da unutar kampa ima više od 15 dodatnih eko otoka, 

te ujedno navodi da će tu informaciju provjeriti i potvrditi putem telefona tijekom sutrašnjeg dana.  

  Po pitanju vijećnika Ezia Barnaba' gdje se mogu nabaviti kante za kompost, gosp. Šerbečić navodi 

da će se komposteri dijeliti obiteljskim kućama u sklopu akcije koju će provoditi 6. maj, a čiji je cilj 

potaknuti građane da doma izdvoje sve više i da se u zelenim kantama stavlja što manje otpada. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da bi se pri slanju uplatnica za komunalnu naknadu trebala 

dostaviti obavijest građanima sa objašnjenjem kako će sve to funkcionirati. 

Načelnik navodi da će se sada građane obavijestiti o organiziranim akcijama prikupljanja krupnog 

otpada, te da će se takva obavijest dostaviti kasnije. 

Nakon što se Predsjedavatelj zahvaljuje gosp. Šerbečiću i gosp. Dolinaru, utvrđuje da nema daljnjih 

primjedbi niti pitanja, te poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) 

glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Odluku o sudjelovanju i 

financiranju u Projektu Poboljšanja sustava odvodnje  otpadnih voda u aglomeraciji Novigrad, sa 

navedenim amandmanom. 
 

Ad.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da ostvarenje Proračuna za 2014. 

godinu iznosi 14.413.178,00 kuna, da je ukupan višak bio 1.787.120,00 kuna, da je nas je u zadnje dane 

prošle godine iznenadila uplata za štete u poljoprivredi, koja je povećala razliku između prihoda i rashoda, 

da se u rebalansu to morao prezentirati kao višak za ovu godinu, dok rashodi iznose više od 8 milijuna kuna. 

Kao što se vidi po prihodovnom i po rashodovnom dijelu proračuna, odrađeno je sve što je bilo planirano. 

Isti navodi da je su prihodovnoj strani smanjeni planirani iznosi za prodaju nekretnina i za komunalni 

doprinos te daje sljedeće obrazloženje: tek ove godine općina počinje prihodovati sredstva od legalizacije 

jer je većina stanovnika tražilo plaćanje na rate sa odgodom plaćanja, tako da je taj dio prošle godine 

ostvaren u manjim iznosima od planiranog. Isti dodaje da je sve ostalo ostvareno po planu, da se sa 

troškovne strane pokušalo ostati u planiranim iznosima i štedjeti što više, da nije odrađena niti jedna 



investicija za koju nije dobiveno sufinanciranje. Načelnik navodi da je stavka za porezne prihode osjetila 

smanjenje od cca. 20%, zbog porezne reforme koja je pokrenuta prošle godine, te navodi da će ta stavka  

ubuduće biti manja. Isto navodi da se nada kako će se određenim aktivnostima smanjiti troškovi, da se do 

sada nisu povećale cijene usluga i da će se i dalje pokušati držati toga, odnosno da se ne povećaju cijene 

vrtića i komunalnih usluga. Isti navodi da se općenito ljeti "lakše diše", ali da je situacija kroz zimu dosta 

teška. Isti poziva vijećnike da se slobodno obrate Dorijani za eventualna dodatna pitanja. 

 Vijećnica Elena Barnaba' pita na što se odnosi stavka za električnu energiju. 

 Načelnik objašnjava da su stavkom obuhvaćeni svi objekti u vlasništvu općine, kao što su zgrada 

općinske uprave, zgrada budućeg muzeja vina, galerija Aleksandar Rukavina, itd. 

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da, budući da živi blizu zgrade općinske uprave, primjećuje da se 

tijekom ljeta ne gase klime u popodnevnim satima i tijekom vikenda, na što Načelnik komentira da se pazi 

na te stvari i da se štedi na svemu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 

glasova donosi Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 

2014.godinu. 
 

Ad.5. 

 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja prisutnima 

objašnjava da bi se uz godišnji izvještaj proračuna trebala prihvatiti i Odluka o raspodjeli rezultata. ista 

navodi da je utvrđen višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.033.939.64 kn, višak prihoda od nefinancijske 

imovine u iznosu od 13.743.100,57 kn, manjak prihoda  poslovanja u iznosu od 17.033.747,11 kn i manjak 

prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.125.292,06 kn. Ujedno navodi da bi se odlukom viškom 

prihoda od poslovanja u iznosu od 5.033.939,64 kn umanjio manjak prihoda od  poslovanja te da bi se 

utvrđeni višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 13.743.100,57 kn prebio sa manjkom prihoda 

od nefinancijske imovine i dozvoljenog minusa po računu u iznosu od 1.200.000,00 kn, dok bi se preostali 

iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine pokrio kroz određene mjere. Ista navodi da se takva odluka 

mora donijeti u skladu sa odredbama iz Zakona o proračunu i po nalozima revizije. 

 Načelnik navodi da je to ukupna suma od kad općina posluje, da se sad to mora prezentirati 

kumulativno višak prihoda i manjak, kako bi se vidjela razlika. Isti navodi da je općina kumulativno u 

manjku od 4.181.998,96 kn, te da je odlukom predloženo kako će se riješiti taj manjak.   

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i 1 (jednim) «SUZDRŽANIM» 

glasom donosi Odluku o raspodjeli rezultata po Godišnjem  izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 

Brtonigla za 2014.godinu. 
 

Ad.6. 

Predsjedavatelj navodi da je Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna 

Općine Brtonigla predloženo kako pokriti utvrđeni manjak, te navodi da je predložen plan do 2019. godine. 

 Načelnik navodi da je za ovu godinu za tu mjeru predviđen iznos od 100.000,00 kuna kako bi se 

istovremeno uspjelo zatvoriti dugovanje u dozvoljenom minusu koje ima općina, kako bi se iduće godine 

financijska godina zatvorila u plusu, bez minusa. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla. 

 

Ad.7. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da se Proračun izmijenio samo u 

određenim točkama, a to su stavka za naknadu štete koju su pretrpjeli poljoprivrednici i stavka za odobreni 

europski projekt, u kojemu općina ima ulogu partnera, te dodaju kako su osim toga napravljene samo male 

preinake. Načelnik navodi kako su određena sredstva potrošena za kupnju vozila Hortus niger-a tijekom 

licitacije; neka je vozila zaplijenila porezna, iako je pokušao dogovoriti drukčije rješenje, to nije uspjelo. 

Stoga, navodi, morala su se predvidjeti ta sredstva i dodaje da je sve kupljeno osim Kangoo-a, da su 

sredstva predviđena u sklopu stavke za vlastiti pogon, dok je za C5 predviđeno 57.000,00 kuna pod sredstva 

za Jedinstveni upravni odjel.  Načelnik također navodi da je za projekt valorizacije arheoloških nalazišta u 

tijeku izrada idejnog rješenja i feasibility studije te da se stoga postojeća stavka u Proračunu povećala kako 

bi se mogao sklopiti ugovor za ponuđenu uslugu, dodajući da se ujedno čeka odgovor Ministarstva kulture 

za sufinanciranje dokumentacije.  



Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu. 

 

Ad.8. 

Predsjedavatelj navodi da je u sklopu standardnih programa koji prate Proračun Općine Brtonigla, 

izrađeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brtonigla za 2014. godinu  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2014. godinu. 
 

Ad.9. 

Predsjedavatelj navodi da je u sklopu standardnih programa koji prate Proračun Općine Brtonigla, 

izrađeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području 

Općine Brtonigla za 2014. godinu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2014. godinu. 
 

Ad.10. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je prijedlog izvješća dostavljen sa 

materijalima za današnju sjednicu. Isti navodi da je planirano 202.000,00 kuna i ušteđeno 100.000,00 kuna. 

Nastavlja navodeći da su dečki radili u jako teškim uvjetima i da je napravljen je jako dobar posao, 

uzimajući u obzir i njihov angažman za manifestacije, da nas usluga košta 200.000,00 kuna manje u odnosu 

na privatnika kojeg smo imali prije te da sada ne postoji obveza plaćanja PDV-a. Isto tako navodi da je jako 

pozitivno što su sada pod izravnim nadzorom općine. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da su građani osjetili razliku te predlaže da se radnicima dodjeli 

regres ili božićnica radi uloženog truda, jer ako se uspoređuju njihove plaće sa plaćama drugih pogona, 

može se zaključiti da imaju najmanje plaće na tom području, te u zaključku navodi da zaslužuju stimulaciju 

jer rade u otežanim uvjetima. 

 Načelnik navodi da se slaže sa iznijetim prijedlogom te navodi da oni nisu dobili regres i da će im 

se dodijeliti stimulacija. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2014. godinu. 

 

Ad.11. 

Predsjedavatelj navodi da je u sklopu standardnih programa koji prate Proračun Općine Brtonigla, 

sastavljeno Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2014. godinu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2014. godinu. 

 

Ad.12. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da su se u izvještaju pokušali sažeti i 

prikazati rezultati poslovanja tijekom prošlih 6 mjeseci, navodeći i sve aktivnosti koje su odrađene sa RAB-

om i TZ-om te sa ostalim institucijama na području općine. isti navodi da se izvještaj se veže sa 

financijskim djelom proračuna, što se može i provjeriti, ali da je tu sve navedeno u detaljima. Isti navodi da 

se u izvještaju posebno pohvale djelatnici Vlastitog pogona.  Načelnik ujedno navodi da u općinskoj upravi 

ima puno posla oko sastavljanja posebne evidencije za sve nekretnine na općinskom području: mora se 

sastaviti evidencija za sve čestice na općinskom području te posebno navesti i promet nekretnina između 

privatnika. Dodaje da će osim tekstualnog dijela sa opisom pripremiti i grafički prikaz gdje će se parcele 

vidjeti u različitim bojama, na temelju kojega će se moći provjeriti udio vlasništva.  



 Vijećnica Dragana Mijatović navodi da u izvještaju nije navedena jedna preventivna akcija koja je 

organizirana u izvještajnom periodu, ali Načelnik navodi da je ista evidentirana te pokazuje na kojoj se 

stranici izvještaja nalazi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 

2014. godine. 
 

Ad.13. 

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

gosp. Rogić bio je pozvan na sjednicu ali da je javio da je spriječen.  

Prisutni se slažu da se vrši glasovanje za predmetno izvješće, koji je dostavljen zajedno sa pozivom 

za današnju sjednicu vijeća. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

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

2014. godinu. 
 

Ad.14. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je UPU Ronki financiran u 

100%tnom iznosu od strane privatnog investitora, da općina nije izdvojila financijska sredstva, da je 

okončan cijeli postupak za donošenje plana, da su oni voljni zatražiti sve dozvole za građenje i krenuti 

odmah sa izgradnjom objekata, pokraj Aquaparka Istralandia. Isti navodi da i sam investitor Istralandie 

planira proširenje aquaparka, sa izgradnjom zatvorenog wellnessa, te navodi da će se isti pozvati da 

vijećnicima predstavi projekt proširenja. Načelnik zaključuje da će zona Ronki postati sve atraktivnija i da 

će se tamo otvoriti puno radnih mjesta. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Ronki-UPU 34. 

 

Ad.15. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da će privatni investitor financirati 

izradu UPU-a naselja Nova Vas, iako je njemu u interesu samo UPU Nova Vas – Zapad, za kojeg će se 

glasati tijekom iduće točke dnevnog reda. Isti objašnjava da se Nova Vas zapad izdvojila posebnim planom 

jer budući da se radi o manjem dijelu (radi se o dijelu Nove Vasi prema Špinutiji), isti bi se trebao realizirati 

puno brže, ali da će se i sve ostalo također odraditi, čime će se omogućiti gradnja u Novoj Vasi. Načelnik 

naglašava da će investitor financirati oba dva plana. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenje naselja Nova Vas (UPU 3). 

 

Ad.16. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je obrazloženje za ovu točku već 

dano u prethodnoj točci dnevnog reda, te dodaje da se na karti točno vidi koje su parcele obuhvaćene ovim 

planom. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad. 

 

Ad.17. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da su nekretnine iz prijedloga odluke 

već bile na natječaju, da se tijekom zadnjeg natječaja prodala samo jedna nekretnina (kuća u Novoj Vasi), 

da sada ima naznaka da bi bilo još interesenata i da se natječaj mora svakako ponoviti zbog pravdanja 

Proračuna.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 



Ad.18. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku koji predlaže da se prihvati prijedlog odluke i da se 

pomogne Ani Hilj, koja je podnijela zahtjev za dodjelu stipendije sa zakašnjenjem.  

 Vijećnica Elena Barnaba' pita kada će se vršiti isplate studentima. 

 Načelnik navodi da će studenti dobiti cjelokupan iznos koji im je dodijeljen i da će se isplate vršiti 

čim bude bilo novaca. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o dodatnoj dodjeli studentske stipendije za akademsku godinu 2014./2015. 

 

Ad.19. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku te isti predlaže da se javna priznanja Općine 

Brtonigla ove godine dodjele sljedećim osobama:  

- Centar studija klasične glazbe, Odsjek Mauro Masoni Brtonigla, koji ove godine slavi tridesetu obljetnicu 

(plaketa); 

- Aquapark Istralandia, radi već postignutih, iznimnih rezultata, a i zbog toga što zapošljavaju ljude iz 

Brtonigle te zbog daljnjeg širenja njihove ponude (plaketa); 

- Ezio Radin, priznanje za poljoprivredu; 

- Dr. Ervin Prekali za razvoj zdravstva na području općine (priznanje); 

- Vokalna skupina Ad Libitum, koja sudjeluje manifestacijama (priznanje); 

- po pristiglom prijedlogu od Caritasa dodijelila bi se zahvalnica gđi. Ani Beaković koja već desetljećima 

neumorno volontira na našem području.  

 Vijećnik Željko Ružić predlaže da se vijećnicima prezentira noćni sadržaj Aquaparka Istralandia.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla.  

 

Ad.20. 

Predsjedavatelj navodi da je prijedlog odluke dostavljen vijećnicima zajedno sa pozivom za današnju 

sjednicu, te otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) 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 2015. godinu. 
 

 

Ad.21. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je od strane Turističke zajednice 

dobiven program svih manifestacija na području Općine Brtonigla za 2015. godinu. Isti dodaje da se jedino 

za Festival Istarske Malvazije još ne zna da li će se održati u navedenom razdoblju. Načelnik informira 

prisutne da je od početka 3. mjeseca sa radom počela nova direktorica Turističke zajednice, Michelle Babić, 

te predlaže vijećnicima da joj se slobodno predstave, da idu kod nje ako imaju prijedloga. Isti navodi da 

direktorica sprema sve što je potrebno za turističku sezonu i da će se ista uključiti u organizaciju 

manifestacija, apelira na mjesne odbore da se na vrijeme uključe sa njihovim prijedlozima kako bi ona 

mogla pomoći i odraditi sve što treba. Načelnik navodi da će se još ove godine manifestacije financirati na 

isti način kao do sada, ali da će ubuduće TZ dodjeljivati dotacije za manifestacije i raspoređivati sredstva, te 

u konačnici sama upravljati svime što je vezano za manifestacije. Isti navodi da će se takav model 

pripremiti za sljedeću proračunsku godinu te da će se također tražiti izvještaj od TZ-a za utrošena sredstva, 

kako bi se svi troškovi evidentirali na istome mjestu, a TZ-u je lakše upravljati time. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da se slaže sa dostavljenim planom manifestacija te isti apelira da se 

Savjet mladih i mjesni odbori uključe u akcijama čišćenja, a pogotovo u akciji "Neka moja Istra blista", jer 

je to povezano sa manifestacijama. 

 Načelnik navodi da je "Neka moja Istra blista" projekt Istarske županije i da istoga provodi 

Turistička zajednica. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2015. godinu. 

 



Ad.22. 

Predsjedavatelj navodi da su Informacije MUP-a o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla 

dostavljene vijećnicima zajedno sa pozivom za današnju sjednicu, te otvara raspravu po predmetnoj točci 

dnevnog reda. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  prosinac 2014., siječanj  i 

veljaču 2015. godine. 
 

Ad.23.  

RAZNO 

 Predsjedavatelj obavještava prisutne da je iz Istarske županije stigao poziv za sve vijećnike za 

sudjelovanje Savjetodavnoj konferenciji Skupštine Istarske županije koja će se održati u subotu, 21. ožujka 

2015. godine na temu „Da li ste ZA ili PROTIV da se kao energent u TE Plomin III koristi ugljen". 

Prisutnima čita cjeloviti tekst poziva te daje riječ Načelniku. 

 Načelnik Općine Brtonigla navodi da je teško da se svi vijećnici odazovu pozivu, da smatra kako bi 

trebalo izglasati protiv korištenja ugljena, te predlaže Općinskom vijeću da se donosi Zaključak da su svi 

vijećnici protiv toga da se kao energent za Plomin 3 koristi uglen, da smatramo kako se mogu koristiti drugi 

izvori koji ne štete okolišu, da smo općenito protiv onečišćenja okoliša i da se taj zaključak dostavi 

Skupštini Istarske županije.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 

donosi Zaključak kojim se jednoglasno utvrđuje i uputi mišljenje Istarskoj županiji da je Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla PROTIV toga da se kao energent u TE Plomin III koristi ugljen. 

 

 Vijećnica Dragana Mijatović pita Komunalnog redara koje je stanje oko rješavanje problematike 

oborinske odvodnje u Srednjoj ulici. 

 Komunalni redar, Emina Ladavac, navodi da je u tijeku zaprimanje ponuda, da je bila tamo i 

sastavila zapisnik o očevidu, da će se po primitku ponuda razmotriti koje su mogućnosti i da će se pokušati 

problem riješiti barem privremeno, ako neće biti moguće izvesti trajno rješenje. 

 Načelnik navodi da je Komunalni redar ujedno i građevinski inženjer, te da će se ta okolnost 

iskoristiti za što bolje rješavanje takvih problematika. Isti navodi da se problem oborinske odvodnje ne 

može, za sada, riješiti trajno jer bi se trebalo projektirati cijelo naselje, što bi predstavilo vrlo veliki 

financijski izdatak. Međutim, navodi Načelnik, pokušati će se riješiti taj određeni segment koji je 

problematičan, u što kraćem roku. 

 

 Vijećnik Bruno Ravalico pita zašto vrtić neće raditi tijekom uskrsnog tjedna iako je upisano 14 

djece. 

 Načelnik navodi da će vrtić raditi, da je informaciju potvrdila ravnateljica vrtića te dodaje da će biti 

neradno tek za blagdane.   

 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 16. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 21:05  sati ! 

 

 

  Zapisničar:                   Predsjednik Općinskog vijeća: 

  Tea Rakar                                              Ezio Barnaba' 


