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KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-15-54 

Brtonigla, 20.11.2015. 

 

ZAPISNIK sa 

20.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 20.11.2015. godine s početkom u 18:00 sati 

 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

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

Ravalico, Dragana Mijatović, Olga Sabadin, Željko Ružić, Marija Buršić, Elena Barnaba',  

Gianni Ravalico, Gino Paoletić, Aleks Drušković. 

Odsutan: Rino Radin. 

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 EU programe. 

Sjednici, osim navedenih, prisustvuju: Neš Sinožić, Zamjenik Načelnika Općine 

Brtonigla, Franko Turina, Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Oriella Orlić, Zamjenica 

Ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero i Giuliana Fernetich. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

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

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

ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice. 

 Predsjedavatelj poziva vijećnike na prihvaćanje dnevnoga reda. Predsjedavatelj poziva 

vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnog reda, te se sa 10 (deset) glasova 

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

 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb, školstvo i kulturu 

4. Izvješće o radu za pedagošku 2014/2015 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola 

d’infanzia “Calimero”  

5. Godišnji plan i program za pedagošku 2015/2016 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – 

Scuola d’infanzia “Calimero” 

6. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje 

siječanj - lipanj 2015. godine 

7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Gradišće –UPU 

41 

8. Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Donji 

Srbani   (UPU 16) 

9. Odluka o pristupanju Općine Brtonigla Europskoj  grupaciji za teritorijalnu suradnju 

(EGTS) „Sjeverni Jadran“ i usvajanju temeljnih dokumenata, Sporazuma o osnivanju i 

Statuta 

10. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 

2015./2016. 

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 

nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla 

12. Odluka o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 

13. Plan davanja koncesija za 2015. godinu 
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14. Plan davanja koncesija za 2016. godinu 

15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije 

na području Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini 

16. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području 

Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini 

17. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova postavljanja ukrasno dekorativne javne 

rasvjete 

18. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  srpanj, kolovoz, 

rujan i listopad 2015. godine 

19. Razno 

 

Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 19. 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 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Brtonigla. 

 

Ad.2. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji izlaže aktivnosti u tijeku i 

novosti u općinskoj upravi. Načelnik, Doriano Labinjan, navodi da se proteklih mjeseci radilo 

na niz aktivnosti, da je svim članovima Općinskog vijeća dostavljen prijedlog Proračuna za 

2016. godinu i da bi se uskoro trebalo održavati prvo čitanje te predlaže da se odmah u skladu 

sa mogućnostima članova Općinskog vijeća dogovori datum iduće sjednice za prvo čitanje 

Proračuna. Prisutni su suglasni da datum buduće sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

bude petak, 04. prosinca u 19:00 sati. Načelnik napominje da je zbog određenih zakonskih 

promjena oko postupka donošenja Proračuna važno da svi članovi Općinskog vijeća budu 

prisutni. Načelnik nastavlja sa izlaganjem aktivnosti, te navodi da je Odbor za zdravstvo, 

socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla nedavno održalo preventivnu zdravstvenu 

akciju tijekom koje su održana predavanja za poremećaje spavanja i za bronhalnu astmu u 

djece i pregledi djece; također navodi da je Općina Brtonigla kao član udruge Gradova vina 

(Citta' del vino) sudjelovala skupu u gradu Genzano gdje je izabran predsjednik udruge,  

informira da je udruga postala član Udruge Recevin te navodi da je to vrlo važno za naše 

vinare u slučaju da žele zatražiti vanjska financijska sredstva jer ih ta udruga može podržati u 

tome. Načelnik navodi da je održana manifestacija „Dani gljiva“, da su djeca Dječjeg vrtića 

Kalimero obilježila Dan kruha i da je također u organizaciji Zajednice Talijana održana 30. 

obljetnica Centra Studija Klasične Glazbe “Luigi Dallapiccola”- Brtonigla. Nadalje, Načelnik 

navodi da su pokrenute akcije čišćenja okoliša, da su određeni datumi u kojima će se 

održavati akcije po pojedinim naseljima. Isti informira da su u tijeku izrada Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, izrada UPU-a za Karigador i UPU-a Nova Vas. 

Također navodi da su se uz pomoć geodeta najprije morale napraviti digitalne podloge 

prostornog plana, kako bi se kasnije unosili zahtjevi na novoj podlozi, da je izrada UPU-a 

Karigador dosta unaprijedila  – dobivena su idejna rješenja i projekti Lučke uprave, u 

kontaktu sa gosp. Stojnićem to će se sada ugraditi u UPU; intencija je da sada poveže i zaljev 

sa molom, da uređenje priobalja bude jedno jedino rješenje, da možemo dati u koncesiju i da 

investitor preuzme odgovornost za uređenje cijelog zaljeva. Isti navodi da je za UPU naselja 

Nova Vas spremna podloga, da je upućen dopis građanima da nam se jave sa njihovim 

namjerama, da izrađivač plana može i prije javne rasprave ugraditi što više zahtjeva. Što se 

tiče komunalnih aktivnosti, Načelnik navodi da je opločen ulaz Galerije Aleksandar 

Rukavina, da su izvedeni parketarski radovi u prostorijama dječjeg vrtića Kalimero, da su 

izrađene horizontalna i vertikalna signalizacija u Novoj Vasi, da je asfaltirana cesta Čendaki – 
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Sv. Juraj, da je izvršeno saniranje i asfaltiranje djela ulice u naselju Nova Vas, da je 

kompletno sanirana i asfaltirana ulica u Fiorinima, da je odrađena nabava, dobava i ugradnja 

automatskog navodnjavanja i hortikulturno uređenje rotora u predjelu naselja Brtonigla, da je 

u tijeku nabava krovne konstrukcije svlačionica kod nogometnog igrališta Brtonigla, da je 

ugovorena izgradnja djela zida kod parkića iza crkve Sv. Zenon, da je u proceduri početak 

nabave rasvjetnih tijela za LED rasvjetu, da se sprema dokumentacija za sanaciju crkve kod 

groblja u Brtonigli (investicija je predviđena Proračunom za 2016. godinu). Načelnik ujedno 

obaviještava prisutne da je u tijeku eko akcija za prikupljanje krupnog otpada, koja će trajati 

do 05. prosinca, te također navodi da je od 6. maja dobivena informacija da od sljedećeg 

tjedna počinje distribucija obiteljskih kanti za smeće za selektivno skupljanje otpada te da će 

se najprije opskrbiti manja naselja, a tek poslije i veća. Isti također navodi da će se uskoro 

postaviti i veliki broj eko otoka za razvrstavane otpada. 

Vijećnik Željko Ružić zahvaljuje se Općini Brtonigla, Vlastitom pogonu i Turističkoj 

zajednici Općine Brtonigla u ime Gljivarskog društva Boletusna za suradnju tijekom 

manifestacije Dani gljiva. Isti navodi da je manifestacija bila jako dobro posjećena i da je i iz 

financijskog aspekta sve prošlo vrlo dobro te da se tako iz prodaje gljivarskog kotlića 

izdvojilo 4.000,00 kuna, iznos koji je u cijelosti dodijeljeno općini za daljnju raspodjelu 

najpotrebitijim obiteljima sa područja općine. Vijećnik Željko Ružić navodi kako se nada da 

će se i dalje nastaviti odlična suradnja sa općinom i TZ-om te obaviještava prisutne da je 

Gljivarsko društvo Boletus aktivno prisustvovalo prvoj istarskoj Gljivarijadi u Pazinu. 

Vijećnik Aleks Drušković pita na kojim će se lokacijama postaviti kontejneri za 

diferencirano odlaganje otpada, budući da se u centru naselja Brtonigla takvi kontejneri nalaze 

na vrlo kratkoj udaljenosti, a smatra da bi oni trebali biti svugdje. Načelnik navodi da će se 

eko otoci postaviti svugdje, svakih nekoliko obitelji te da će se najprije pokrivati manja 

naselja pa veća mjesta. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da su novopostavljene oglasne ploče previsoke, da se 

ne može ništa lijepiti te predlaže da se to ispravi i da se spuste. Također apelira da se prilikom 

objave natječaja sa poviše stranica pripazi da ostane malo slobodnog mjesta. Načelnik navodi 

da će se oglasne ploče prilagoditi i spustiti niže.  

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Ezio Barnaba' predlaže da se na oglasnu ploču 

koja se nalazi pokraj crkvice Sv. Roka ugradi tabla za oglase o umrlima. 

Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se udruzi Boletus te navodi kako su vrlo aktivni i 

posebno pohvaljuje aktivnosti koje se rade u humanitarnu svrhu. Ista obaviještava da će se 

doniranim 4.000,00 kuna napraviti sljedeće: sa 2.000,00 kuna pomoći će se dvjema obitelji sa 

područja Općine Brtonigla, a ostalih 2.000,00 kuna dodijeliti će se Caritasu, za njihove 

aktivnosti u dobrotvorne svrhe, čiji će članovi pripremiti pakete za sve socijalno ugrožene 

obitelji. 

Načelnik navodi da se vezano za mol u Karigadoru, nakon što je tijekom prošle 

sjednice Općinskog vijeća bilo primjedbi po tom pitanju, održao sastanak sa gosp. Stojnićem i 

sa obitelj Spitz te da se dogovorio zajednički način daljnjeg funkcioniranja. Isti navodi da je 

Lučka uprava makla ruglo koje je bilo na molu (gnjezdo) te da će ista institucija tjedno pratiti 

da li je sve uredno. Isti navodi kako je dogovoreno da ribari mogu i dalje držati tamo svoje 

stvari, ali uz uvjet da bude sve posloženo, uredno i čisto. Što se tiče tamošnje manifestacije, 

Načelnik navodi da ih je pokušao što više navesti da se uključe te da će i dalje inzistirati na 

tome. 

Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se Načelniku za sve što je napravljeno i navodi da 

bi se trebalo obratiti puno pažnje oko tog djelića plaže, budući da je to jedini općinski izlaz na 

more.  

 Vijećnik Željko Ružić apelira da se poduzme nešto vezano za teren koji se nalazi iza 

općinske oglasne ploče kod mlina, navodi da se to mora počistiti i srediti. Isti navodi da bi se 

također trebao počistiti stup javne rasvjete, koji je potpuno prekriven raslinjem. 

Načelnik navodi da je novom Odlukom o komunalnom redu određeno da se takve 

intervencije mogu izvršiti putem treće osobe, ako sam vlasnik ne poduzme ništa u određenom 
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roku, i da se vlasnik također tereti za troškove. Isti dodaje da se u Fiorinima upravo rješava 

slična situacija, gdje onečišćenje okućnice predstavlja opasnost za zdravlje stanovnika. 

Predsjedavatelj navodi da tabele za Štrpe nisu još izmijenjene, odnosno da i dalje nisu 

dvojezične. 

 Komunalni redar, Emina Ladavac, navodi da je Admir naručio tabele sa dvojezičnim 

natpisom i da se čeka isporuka i postavljanje istih. 

 

Ad.3. 

Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici JUO-a, Marici Garić, koja navodi da je dana 24. 

rujna 2015. godine u općini zaprimljena ostavka gđe. Olge Sabadin sa funkcije Predsjednika 

Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla. Pročelnica navodi 

da su nakon toga članovi istog Odbora pozvani da predlože novog predsjednika. Nadalje, dana 

30. listopada 2015. godine zaprimljen je prijedlog kojim se za predsjednika Odbora za 

zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla predlaže Giuliana Fernetich, 

dok bi ostali članovi i dalje ostali isti, s time da bi gđa. Olga Sabadin također bila član odbora. 

Načelnik navodi da Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu funkcionira 

vrlo dobro i da je siguran kako će i ubuduće biti tako te se zahvaljuje gđi. Olgi Sabadin za 

dosadašnji rad, dodajući da je siguran da će i kao član odbora pomoći i aktivno raditi za 

najpotrebitije građane naše općine. 

Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se svim suradnicima i svim ostalim članovima 

odbora, kao što je i službeno navela u dostavljenoj ostavci. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i 

imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu. 
 

Ad.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ gđi. Orielli Orlić, Zamjenici ravnateljice Dječjeg vrtića 

Kalimero. 

 Zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, Oriella Orlić, predstavlja se 

prisutnima, navodeći kako će Ravnateljicu Sandru Urbanek zamijeniti do povratka iz 

porodiljnog dopusta. Ista navodi da je Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola 

d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2014/2015 godinu napisala Ravnateljica te da će ga ona 

danas prezentirati. Gđa. Orlić navodi da je ove godine po prvi puta vrtić ostao otvoren i u 

mjesecu kolovozu, da je u pedagoškoj godini 2014./2015. bilo sveukupno upisano pedesetero 

djece, koji su bili podijeljeni u tri grupe (talijanska, hrvatska i jaslička skupina), dok je u 

pedagošku godinu 2015./16. upisano 49 djece. Nadalje, ista navodi da skupine vode 

sveukupno pet i pol odgajateljica, da je psihologinja zaposlena na 50% radnog vremena, da je 

ravnateljica zaposlena na 50% radnog vremena, tako da je sveukupno, zajedno sa tehničkim 

osobljem, u vrtiću zaposleno 11 djelatnika. U svezi materijalnih uvjeta vrtića, gđa. Orlić  

opisuje kojom opremom i kojim prostorijama raspolažu, navodi da nedostaje prostora za 

adekvatan i kvalitetan rad, da potrošni materijal nije bio dostatan za cijelu godinu te da se 

nadopunjavao tijekom godine prema mogućnostima, da su napravljene određene preinake i 

nabave kako bi sve funkcioniralo u skladu sa HASAP sustavom. Zamjenica ravnateljice 

naglašava da je prioritet za ovu godinu postavljanje video nadzora vanjskih prostora i 

pojačanje vanjske rasvjete, zbog sigurnosti djece. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Izvješće o radu Dječjeg vrtića 

“Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2014/2015 godinu.  
 

Ad.5. 



 5 

Predsjedavatelj daje riječ gđi. Orielli Orlić, Zamjenici ravnateljice Dječjeg vrtića 

Kalimero. 

Zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, Oriella Orlić, navodi da je Godišnji 

plan i program za pedagošku 2015/2016 godinu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola 

d’infanzia “Calimero” sastavila Ravnateljica te ga ona prezentira vijećnicima. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Godišnji plan i program za 

pedagošku 2015/2016 godinu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero”. 

 

Ad.6. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da obrazloženje o 

izvršenim i planiranim aktivnostima izlaže tijekom svake sjednice Općinskog vijeća, da je 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - 

lipanj 2015. godine izrađen prema zakonskim propisima i da je također uključen i rad koji se 

vrši u suradnji sa ostalim institucijama. Poziva vijećnike da slobodno postave pitanja ako 

nešto nije jasno. 

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

na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Polugodišnje izvješće o radu 

općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine. 
 

Ad.7. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je prema odluci  

Općinskog vijeća, pokrenuta procedura izrade Urbanističkog plana uređenja turističkog 

punkta Gradišće, da se punkt nalazi u blizini arheoloških lokaliteta, da je zona vrlo 

interesantna za razvoj turizma, da je investitor sam financirao sve aktivnosti za izradu UPU-a 

i da se planom dozvoljava gradnja villa za turističko iznajmljivanje, hotela i drugih 

smještajnih objekata, ali uz uvjet katnosti P + 1 i uz uvjet da se arhitektura uklopi u prirodni 

okoliš. Nadalje, Načelnik navodi da su dobivene sve potrebne suglasnosti nadležnih 

institucija, da je plan usklađen sa zaprimljenim primjedbama i da se nada da se što prije krene 

sa izgradnjom kako bi se unaprijedio turizam na općinskom području. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja turističkog punkta Gradišće –UPU 41. 
 

Ad.8. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je dio naselja Donji 

Srbani već otkupljeno putem programa poticajne stanogradnje, da su riješeni pristupi 

parcelama i ceste, ali da bi se omogućila gradnja, potrebno je izraditi urbanistički plan. Isti 

navodi da su zaprimljeni zahtjevi građana koji si žele izgraditi kuću, jer se bez UPU-a ne 

može dobiti građevinska dozvola i ne mogu graditi. Načelnik navodi da određena manja 

naselja, nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana, neće imati obvezu donošenja 

UPU-a, ali da bi za Srbane to bilo potrebno napraviti u svakom slučaju; samo za manja naselja 

neće biti potreban UPU. Načelnik ujedno navodi da bi se izrada Urbanističkog plana uređenja 

za naselje Donji Srbani financirala iz Općinskog proračuna jer se isti radi prema zahtjevima 

građana, za rješavanje stambenih pitanja, a ne prema interesu privatnog investitora. 

 Tijekom rasprave po predmetnoj točci, u 18:55 sati, na sjednicu stigao vijećnik Rino 

Radin.  

 Vijećnik Željko Ružić navodi da su na području općine na više mjesta predviđene te 

zone za građenje. U ime lovačkog društva navodi da je pokrenuta procedura izrade lovne 

gospodarske osnove, da zone koje su postale građevinske, neće biti više lovišta ako se 
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dozvoljava gradnja. Nadalje, isti navodi da ako se smanji površina lovišta, onda bi slijedom 

toga i naknada trebala također biti manja.  

Načelnik navodi da Općina Brtonigla može izdati informaciju o površinama koje će se 

prenamijeniti i koje će postati građevinske, ali da je lovačko društvo dužno za provjeru sa 

nadležnim županijskim institucijama oko svih daljnjih pitanja. 

Predsjedavatelj predlaže da se naprijed navedena informacija zatraži putem pisanog 

zahtjeva lovačkog društva.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izradi  Urbanističkog plana 

uređenja građevinskog područja naselja Donji Srbani (UPU 16). 

 

Ad.9. 

 Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, te ovaj objašnjava kako je 

dobiven prijedlog za pristupanje Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) 

„Sjeverni Jadran“, kojoj će pristupiti ili su već pristupili gradovi i institucije iz Italije, 

Slovenije i Hrvatske koji se nalaze na istarskom obalnom pojasu (Trst, San Dorligo della 

Valle, Duino, Monfalcone, Izola, Piran, Rovinj i drugi). Isti navodi da bi se putem EGTS-a 

institucije dogovorile da se napravi zajednički teritoriji, odnosno teritorijalna suradnja kako bi 

se veći zajednički projekti mogli kandidirati i rješavati kroz EU fondove - npr. cesta, 

korištenje fakulteta u Trstu, korištenje bolnica, itd. Načelnik navodi da sa svim partnerskim 

institucijama iz EGTS-a imamo puno zajedničkih točaka koje možemo međusobno rješavati 

bez da se država upleće. U zaključku, isti navodi da je intencija da se pokušamo ujediniti i da 

na osnovi toga zajedničko funkcioniramo, da bi na početku bilo dobro da budemo uključeni i  

da ubuduće možemo istupiti ako smatramo da nam to ne treba.  

 Predsjedavatelj navodi da se radi o iznimno važnom dokumentu za općinu. 

 Vijećnica Dragana Mijatović pita što će se konkretno poraditi po pitanju bolnica i 

prekogranične suradnje u zdravstvenom sektoru, te Načelnik navodi da će se time omogućiti 

da se problemi kao što je zdravstvo riješe sporazumno i na lokalnom nivou, da je to zasebno 

teritorijalno spajanje koje omogućuje rješavanje problema bez da se upliću države.  

Vijećnica Elena Barnaba' pita gdje se može naći Statut na talijanskom jeziku, te 

Načelnik navodi da će se sve objaviti na web stranicu u sva tri jezika. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o pristupanju Općine 

Brtonigla Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) „Sjeverni Jadran“ i 

usvajanju temeljnih dokumenata, Sporazuma o osnivanju i Statuta. 
 

Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je dostavljeni prijedlog 

predmetne odluke, koji je isti kao lanjski, ali da bi predložio vijećnicima da se napravi jedna 

izmjena, odnosno da se briše uvjet kojim je predviđeno da student, da bi postao korisnik, ne 

smije primati druge stipendije, jer ako je korisnik više stipendija to znači da je ostvario 

rezultate zbog kojih zaslužuje biti nagrađen te u zaključku navodi da ne smatra pravednim da 

se određenim studentima ne daju pomoći zbog toga, nego da bi htio da se svima pomogne. 

Također predlaže da se dodatni novčani poticaj, među strukama od posebnog interesa za 

Općinu Brtonigla, dodaje i bibliotekarstvo, jer u Brtonigli nema stručnjaka iz te branše, a biti 

će potrebni takvi stručnjaci zbog arheologije. 

Vijećnici se slažu sa predloženim izmjenama. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju natječaja za 

dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016, uz navedene dopune. 
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Ad.11. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku koji navodi da se predmetna točka 

odnosi na građevinsku česticu koja se nalazi u samom centru naselja Brtonigla, u uličici 

pokraj crkve Sv. Zenona. Isti navodi da je stiglo dosta ponuda i da je postignuta cijena od 

46.000 eura, navodi da je najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo Living Istria. Načelnik 

navodi da je zadovoljan prodajom jer je trenutno kuća bez krova te da vjeruje da će se sada 

lijepo urediti. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) 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.12. 

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

navodi da su na prošloj sjednici Općinskog vijeća donesene odluke o zamjeni građevinskog 

zemljišta, da se radi o zamjeni zemljišta sa Župom Brtonigla radi poravnanja parcele na 

kojemu se nalazi parking. Ista navodi da je zakonom propisano da se za takav postupak mora 

provoditi javni natječaj i da se Župa jedina javila. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o zamjeni neizgrađenog 

građevinskog zemljišta. 

 

Ad.13. 

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

navodi da je Zakonom o koncesijama propisana obaveza donošenja Plana davanja koncesija. 

Pročelnica JUO-a navodi da osim koncesije za dimnjačarske usluge, nemamo drugih 

koncesija, tako da je i za 2015. i za 2016. godinu predviđena i predložena samo ta djelatnost. 

Ista predlaže članovima Općinskog vijeća da se akt iz predmetne točke usvoji, kako bi se isti 

mogao dostaviti Ministarstvu financija. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan davanja koncesija za 2015. 

godinu. 
 

Ad.14. 

 Predsjedavatelj navodi da je obrazloženje za predmetnu, dano u prethodnoj točci, te 

otvara raspravu. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan davanja koncesija za 2016. 

godinu. 
 

Ad.15. 

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

navodi da dana 31.12.2015. godine istječe ugovoreni rok sa ovlaštenim subjektom Pestic 

d.o.o. koji je za općinu obavljao uslugu deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području 

Općine Brtonigla. Pročelnica JUO-a informira vijećnike da je općina po zakonu obvezna 

obaviti postupak bagatelne nabave za te djelatnosti te da je tako i napravljeno. Ista navodi da 

je najpovoljniju ponudu u sklopu postupka ponovno dalo poduzeće Pestic d.o.o. i da je rok 

ugovora ponovno 2 godine. Ista navodi da u skladu sa ugovorom, ugovoreni poslovi ne smiju 
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biti veći od 70.000,00 kuna bez PDV-a za proračunsku godinu te da su zajedno sa 

materijalima, vijećnicima dostavljeni troškovnik, odluke i zapisnik povjerenstva. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla u 2016. i 

2017. godini. 

 

Ad.16. 

 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koj 

navodi da kao iz prethodne točke, i ugovori za uslugu održavanja javne rasvjete istječu 31. 

prosinca, da je proveden postupak prikupljanja ponuda za obavljanje navedenih radova i da je 

najpovoljniju ponudu ponovno dostavilo poduzeće Brolex d.o.o. iz Buja koje na području 

općine održava rasvjetu već duži niz godina. Ista navodi da cijena iznosi 39.620,00 kuna sa 

PDV-om i da bi se ugovor sklopio na rok od dvije godine. 

 Po otvaranju rasprave, vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se odmah nakon treninga 

na nogometnom igralištu u Brtonigli ugase reflektori, jer smatra da se naprotiv bespotrebno 

troši električna energija, a u više je navrata primijetila da su reflektori uključeni dok je 

nogometno igralište prazno.  

 Načelnik navodi da reflektori na nogometnom igralištu ne troše puno, unatoč tome što 

je svijetlost veoma jaka, navodi da su žarulje baš zamišljene za takvu iluminaciju, ali da će se 

svakako reći trenerima da pripaze i da ugaze svijetla kad nisu potrebna. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini. 

 

Ad.17. 

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

navodi da je predmetnom točkom obuhvaćeno još jedno nadmetanje koje je odrađeno, a 

vezano za poslove postavljanja ukrasno dekorativne javne rasvjete. Ista navodi da je 

najpovoljniji ponuditelj za razdoblje 2015.-2016. godina opet poduzeće Brolex d.o.o., sa 

cijenom u iznosu od 19.950,00 kuna godišnje bez PDV-a. Ista objašnjava da se radi o usluzi 

postavljanja dekorativne rasvjete za vrijeme trajanja božičnih blagdana i da se navedena 

cijena odnosi na godišnju uslugu. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova postavljanja ukrasno dekorativne javne rasvjete. 
 

Ad.18. 

Predsjedavatelj navodi da su Informacije o stanju sigurnosti za protekle mjesece 

dostavljene vijećnicima zajedno sa materijalima za današnju sjednicu. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti  na 

području Općine Brtonigla za  srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2015. godine. 
 

Ad.19. 

RAZNO 

 

 Načelnik navodi da prilikom traženja ponuda za postavljanje novih rasvjetnih tijela, 

gotovo je nemoguće u Republici Hrvatskoj pronaći nekoga tko nudi LED rasvjetu. Stoga, 
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objašnjava Načelnik, nađeni su dobavljači iz Slovenije kod kojih bi se direktno nabavila 

rasvjetna tijela, a poduzeće Brolex d.o.o. bi vršio uslugu montiranja. Isti navodi da LED 

žarulje koštaju malo, ali da se svakako isplati stavljati LED zbog velike štednje i zbog toga što 

bi tako dobili pet godina garancije. Nažalost, navodi Načelnik, domaće tvrtke ne nude LED 

žarulje.  

 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da je već apelirao da se poduzme nešto po pitanju 

vodoopskrbe u Novoj Vasi, jer je pogotovo ljeti stanje katastrofalno, dodajući da u djelu gdje 

on živi ljeti nema vode. U zaključku, isti traži da se traži od buzetskog Vodovoda da problem 

riješe u što kraćem roku. 

 Načelnik navodi da je dio Nove Vasi riješen što se tiče vodoopskrbe, te da će se 

uskoro nastaviti sa radovima, da je nadležne već upozorio o problemima te da je dogovoreno 

da će se radovi odvijati po fazama, u skladu sa proračunskim mogućnostima Vodvoda. 

Načelnik navodi da će se svejedno poslati ponovno zahtjev Vodovodu. 

 

 Vijećnik Bruno Ravalico apelira da se što prije sanira cesta Brtonigla-Nova Vas, koja 

je u katastrofalnom stanju. 

 Načelnik navodi da je poslan službeni zahtjev za rekonstrukciju ceste te da će sa ŽUC-

em razgovarati i lobirati da se to napravi u što kraćem roku. 

 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga i ponovio 

da će se iduća sjednica Općinskog vijeća održati dana 04. prosinca u 19:00 sati, zaključuje 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:28 sati ! 

 

  Zapisničar:                   Predsjednik Općinskog vijeća: 

  Tea Rakar                                             Ezio Barnaba' 


