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KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-15-54 

Brtonigla, 20.11.2015. 

 

ZAPISNIK sa 

21.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 04.12.2015. godine s početkom u 19:00 sati 

 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Željko Ružić, Elena 

Barnaba', Rino Radin, Gino Paoletić, Marija Buršić, Bruno Ravalico, Aleks Drušković, Olga Sabadin, 

Dragana Mijatović. 

Opravdano odsutan: Gianni Ravalico. 

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Marica Garić, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela, Tea Rakar, viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata 

za EU programe. 

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 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu – Prvo čitanje 

3. Razno 

 

Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća 

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

prisutne na davanje primjedbi. 

Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se u dijelu zapisnika A.D.2., gdje je navedeno da se ista 

zahvaljuje Udruzi Boletus na realiziranim aktivnostima u humanitarne svrhe, specificira da će se 

pomoći dvjema obitelji sa 2.000,00 kuna i da će se ostalih 2.000,00 kuna dodijeliti Caritasu, tako da bi 

u zapisniku trebalo biti navedeno kako slijedi: 

 „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.“ 

Vijećnica Elena Barnaba' također navodi da se u A.D.2. istog zapisnika napravila greška: nije 

bilo riječi o oglasnoj ploči kod crkvice Sv. Roka kako piše u zapisniku, nego se razgovaralo o 

oglasnoj ploči kod mlina, te predlaže da se to izmijeni na način da pravilno piše: 

 „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.“  

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla, uz navedene dopune i korekcije. 
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Ad.2. 

 Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

Načelnik pozdravlja sve prisutne te navodi da je predložen Proračun od preko dvadeset 

milijuna kuna. Nadalje, isti navodi da je više od 5 milijuna kuna na prihodovnoj strani planirano za 

dogradnju vrtića, jer je dokumentacija za realizaciju projekta spremna i da se čeka da se otvori 

natječaj za tu mjeru. Isti objašnjava da se u prihodovnoj strani proračuna moraju planirati kreditna 

sredstva te da će se nakon same realizacije projekta i nakon povrata novaca iz EU fondova ta stavka 

zatvoriti, jer izvođač mora biti isplaćen odmah nakon realizacije, te da se tek nakon toga traži 

refundacija. Načelnik zaključuje da se proračun morao planirati u skladu sa uputama iz Ministarstva 

financija te navodi da prihodi poslovanja iznose 12 milijuna kuna, da prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine iznose 4 milijuna kuna te da se najveći dio proračuna sastoji od poreznih prihoda, kao što su 

komunalni doprinos, komunalna naknada, boravišna pristojba, itd. Načelnik objašnjava da je 

ostvarenje proračuna za 2015. godinu skoro 14 milijuna kuna te da u slučaju realizacije projekta 

dogradnje vrtića, uz EU fondove, proračun bi iznosio 20 milijuna kuna. Načelnik navodi da se 

proračun za iduću godinu planirao sukladno realizaciji pojedinih stavaka tijekom ove godine, te 

navodi da su najbitnije stavke komunalni doprinos (2 milijuna kuna) jer je u tijeku je legalizacija - niz 

rata se mora još platiti nakon odobrenih odgoda, a na terenu su se počele događati brojne građevinske 

aktivnosti; za određene lokacije na koje se nije moglo graditi napravljeni su UPU-i, tako da se za 

iduću godinu može realno planirati predloženi iznos. Isti nastavlja obrazloženje prihodovne strane 

navodeći kako je komunalna naknada postala vrlo bitna stavka proračuna i da će se za 2016. godinu 

planirati 1.600.000,00 kuna te dodaje kako je stavka znatno povećana zbog toga što se legalizacijom 

ažuriraju rješenja o komunalnoj naknadi, jer rastu prihodi ostvareni u autokampu Park Umag, što se 

reflektira i na komunalnu naknadu, te ujedno navodi da je realizacija acquaparka također doprinijela 

povećanju stavke. Načelnik navodi da 2005. godine, kada je po prvi put postao načelnik općine, 

stavka komunalne naknade je iznosila manje od 400.000 kuna te da se od tada taj prihod znatno 

povećao, bez da se poveća cijena, koja je od tada postala neizmijenjena. Načelnik nastavlja sa 

obrazloženjem planiranih prihoda, navodeći da se očekuje dodjela sredstva od strane ministarstava – 

na natječaj Ministarstva turizma kandidiran je projekt realizacije muzeja vina, čeka se odgovor da se 

završe sve aktivnosti unutar muzeja – radi se o sredstvima koja su vezana za taj projekt. Načelnik 

navodi da se za izmjene i dopune Prostornog plana također očekuje dodjela sredstva, i da se isto tako 

mora planirati kapitalna pomoć od strane Istarske županije; navodi da su ostali prihodi iz poreza na 

promet nekretninama te ostale stavke koje su ostvarene i ove godine. 

Što se tiče rashodovnog dijela proračuna, načelnik navodi da su pod stavkom „Jedinstveni 

upravni odjel“ predviđene plaće zaposlenih, koje su ostale na nivou od prošle godine, da nije ništa 

izmijenjeno, da su također i redovni troškovi ostali isti. Načelnik naglašava da je za javnu rasvjetu 

planirano cca. 200.000 kuna i objašnjava da se ta stavka prepolovila od kada je usluga ugovorena sa 

novim dobavljačem. Također, navodi isti, donesena je odluka da će se za sva rasvjetna tijela od sada 

na dalje postavljati LED žarulje jer traju duže, ne treba ih održavati, troše manje struje te na nekim su 

lokacijama (7) već postavljane LED žarulje, prema potrebama koje su utvrđene uz pomoć mjesnih 

odbora. Načelnik obavještava da se radi na tome da se vrši kompletna zamjena rasvjetnih tijela, da je 

projekt kandidiran na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i da je prijava čak i 

bila prihvaćena, ali da se kasnije uspostavilo kako taj model uštede nije bio primjenjiv jer se u 

međuvremenu cijena struje drastično smanjila, i rok za povrat investicije je postao znatno duži – 

vjerojatno će se u Fond za zaštitu okoliša promijeniti model zbog jeftinije cijene struje, pa će se 

projekt moći ponovno kandidirati. Načelnik navodi da je većina iznosa ostala kao prošle godine te da 

su dodane određene stavke kao što su projekt Social Start Ups (150.000 kuna), sredstva za pristupanje 

Europskoj Grupaciji za Teritorijalnu Suradnju (EGTS), itd. Načelnik navodi da je za manifestacije 

planirano samo 50.000 kuna, jer će se za ostalih 300.000 kuna koja su predviđena za manifestacije 

raspisati javni poziv, kao što je predviđeno prema zakonskim regulativama, te navodi kako će se 

Turistička zajednica Općine Brtonigla javiti na javni poziv i da bi se takav način sve manifestacije 

financirale kroz TZ, osim za određene manifestacije koje odrađuje direktno općina, kao što je Dan 

općine, Sv. Zenon. Što se tiče kamata zbog dozvoljenog minusa, načelnik navodi da su ove godine 

namirene u potpunosti, da će se za iduću godinu predvidjeti znatno manji iznos za tu stavku (za sada 

je predviđeno samo 30.000 kuna, ali tek će se u siječnju moći točno planirati stavka), da je podmirena 
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većina općinskih dugovanja i da je napokon financijsko stanje stabilno. Načelnik nastavlja sa 

obrazloženjem navodeći kako je 1,5 milijuna kuna predviđeno za kupoprodaju zemljišta ili izvlaštenje 

za realizaciju određenih investicijskih projekata, da je 2.100.000 kuna predviđeno za projekte, za 

dokumentaciju i za planove – za taj dio napominje da se planovi financiraju od strane privatnih 

investitora koji imaju određeni interes za građevinska područja (kao npr. Istraturist za kamp), dok će 

se UPU za naselje Fiorini i UPU za naselje Brtonigla financirati isključivo iz Proračuna jer su takvi 

planovi u interesu svih građana. Nadalje, načelnik navodi da su unutar proračuna predviđena sredstva 

za jedan kombi koji bi se otkupio zajedno sa Turističkom zajednicom, Zajednicom Talijana Brtonigle, 

Zajednicom Talijana Nova Vas i Nogometnim klubom Brtonigla-Nova Vas i koji bi se koristio prema 

potrebama, jer ako postoji suvlasništvo onda ga svi suvlasnici mogu i koristiti – Općina bi provela 

proceduru nabave i nakon toga bi se dijelilo vlasništvo kombija; načelnik navodi da bi se ugovor 

sklopio po modelu leasinga i da zaprimljena ponuda od Renaulta za jedan takav kombi sa 9 sjedala i 

dizelskim motorom iznosi 180.000 kuna, te da je sukladno istoj planirana stavka. Također, navodi 

načelnik, postoji potreba za autom za općinsku upravu, jer osim njegovog auta i Dacie koju koristi 

Vlastiti pogon, nema drugih auta za vršenje obilazaka, za izlaske na teren i za obavljanje poslova 

uprave van sjedišta. Načelnik obavještava da od iduće godine općina ne može više dijeliti subvencije 

poljoprivrednicima, da se takve subvencije ne smiju više planirati proračunom i da se fizičkim 

osobama ne može više pomoći putem direktnih plaćanja. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marica Garić, navodi da je prilikom tiskanja 

prijedloga proračuna za prvo čitanje, došlo do programske greške i da je još uvijek prikazana stavka 

za subvencije u poljoprivredi, ali da je stavka brisana i da u konačnoj verziji prijedloga proračuna ona 

neće više biti prikazana. 

Načelnik navodi da je Socijalni program sastavljen prema prijedlogu socijalnog vijeća 

(odbora), da se isti prijedlog neće izmijeniti nego da će se stavka planirati prema istome. Nadalje, 

načelnik navodi da su ostale stavke iz područja socijale i školstva ostale neizmijenjene (nabava 

školskih knjiga, nagrade odlikašima, itd.). U planiranju društvenih djelatnosti je također došlo do 

promjena zbog izmijenjenih zakonskih regulativa: udruge više ne mogu dobivati sredstva direktno iz 

proračuna premanjihovim zahtjevima, nego će se morati u roku od trideset dana od dana donošenja 

proračuna raspisati natječaj i udruge će se morati javljati sa programima za dodjelu sredstva. Načelnik 

navodi da je stavka 38199 – potpore udrugama i nef. manifestacijama – na nivou ovogodišnjeg 

proračuna, odnosno d je iznos koji je bio predviđen za udruge ostao neizmijenjen. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marica Garić, navodi da će se stavka za školu 

nogometa koja iznosi 60.000 kuna voditi pod stavkom „NK Brtonigla“, koja će sada iznositi 180.000 

kuna. Ista navodi kako je proračunom planirano sveukupno 300.000 za manifestacije (sredstva kojima 

bi raspolagala Turistička zajednica). 

Načelnik navodi da je za investicije planirano skoro 11 milijuna kuna, ali da se stavka 

komunalnih investicija mora ispraviti, odnosno da se mora dodati 200.000 kuna jer je u razgovoru sa 

ŽUC-em dogovoreno da se iduće godine odradi dio ceste prema Novoj Vasi – općina mora planirati 

200.000 kuna, a ŽUC bi financirao 200-300 tisuća kuna, te navodi da će stoga konačni prijedlog 

proračuna biti povećan za navedeni iznos. Isti dodaje kako je sa ŽUC-em dogovoreno da se cesta 

odradi što prije, jer je dosta prometovana i ujedno i opasna. Načelnik navodi da su se u ostalim 

stavkama pokušale ubaciti sve veće aktivnosti: dovršetak Muzeja vina, asfaltiranje i dovršetak ulice u 

novom naselju Karigador (stanovnici ulice su već platili komunalni doprinos, već stanuju tamo, 

ishodili su dozvole i uplatili komunalni doprinos) – dodaje da se nada da će se komunalni doprinos 

ostvarivati po planovima kako bi se mogle odraditi sve planirane investicije. Nadalje, načelnik navodi 

kako je planirana dogradnja groblja u Srbanima, sa uključenim wc-om iznad mrtvačnice. Što se tiče 

kanalizacije, načelnik navodi da je planiran manji dio za kojeg je već ishođena građevinska dozvola. 

Isti dodaje kako bi se također nastavilo sa aktivnostima oko valorizacije kulturnih spomenika - u 

Ministarstvo kulture uskoro se otvara natječaj pa će se kandidirati kaštel Sv. Juraj i pećina Sv. Juraj. 

Načelnik navodi da će se također planirati ponovno i projekt Modernizacije javne rasvjete jer su 

projekti spremni, te navodi da u slučaju da se izmijeni model financiranja, sve je spremno za 

realizaciju. Za Vlastiti pogon planirana su dodatna sredstva za mehanizaciju jer su ona postojeća u 

vrlo lošem stanju. Za rad vrtića, navodi načelnik, planirana su sredstva prema prijedlogu samog vrtića, 
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jedino će se još prema prijedlogu ravnateljice dodati i videonadzor (8 videokamera), zbog sigurnosti 

djece i zbog toga da po noći objekt bude također pod nadzorom jer se dešavaju provale.  

 Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Vijećnik Bruno Ravalico navodi da se u Novoj Vasi mora pod hitno otvoriti novi dio groblja 

jer u starom dijelu nema više mjesta.  

Načelnik se zahvaljuje i navodi da je upoznat o tome da se radi o hitnom problemu i da je zato 

prijedlogom proračuna planirana stavka, kako bi se investicija mogla odraditi što prije.   

Vijećnik Bruno Ravalico navodi da je već ukazao na problem navodnjavanja ispred vrtića, kod 

trotoara, te predlaže da se to riješi i da se podigne pod kako se ne bi više stvarala lokva kad pada kiša.  

Načelnik prihvaća prijedlog i navodi da će se to riješiti.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da je na grobljima u Brtonigli i u Novoj Vasi veliki problem to 

što nema rasvjete, da se problem posebno primjećuje u ovo godišnje doba, kad su dani kraći. Također 

navodi da bi se trebale urediti staze na starom groblju u Brtonigli, da ljudi plaćaju grobnu naknadu i 

otkupljuju grobnice te da smatra da je nužno da se to riješi do idući Dan mrtvih. Isti dodaje kako u 

Novoj Vasi nedostaje sanitarni čvor. 

Načelnik navodi da je investicija uređenja staza predviđena prijedlogom proračuna, a za 

rasvjetu navodi kako će se ponovno postaviti solarni akumulatori. Isti navodi kako će nam dobavljač s 

kojim smo u kontaktu za nabavu LED rasvjete ponuditi rješenje i da će se također instalirati sustav 

nadzora kako se ne bi opet desila krađa. Načelnik navodi da je u suradnji sa svećenikom sastavljen 

troškovnik za restauraciju crkve na groblju jer je u raspadajućem stanju, te dodaje kako bi se solarni 

paneli možda mogli postaviti na samom krovu crkve, jer bi tako bili na sigurnijem mjestu. 

Vijećnik Željko Ružić predlaže da se maknu „bušole“ na groblju i da se posadi nešto ljepše, 

odnosno da se bolje uredi ulaz u groblje. 

Načelnik navodi da se slaže sa iznijetim prijedlogom. 

Predsjedavatelj utvrđuje da nema više pitanja niti prijedloga te zaključuje predmetnu točku. 

 

Ad.3. 

RAZNO 

 

 Predsjedavatelj otvara raspravu te pita da li ima pita ili prijedloga po predmetnoj točci dnevnog 

reda. 

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se kod bodovanja korisnika stipendija uvodi i količina, 

odnosno postotak položenih ispita. Ista navodi da je nedavno svoja kćer položila veliki ispit i pita da li 

smije dostaviti novu, ažuriranu potvrdu o položenim ispitima. Također smatra kako bi bilo pravedno 

da se gleda, osim ocjena, i broj godišnje položenih ispita. 

 Predsjedavatelj se slaže sa danim prijedlogom te navodi da će se o tome diskutirati iduće 

godine prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja za stipendije. 

 Vijećnik Bruno Ravalico pita da li su u potpunosti dodijeljene sve prošlogodišnje stipendije, na 

što načelnik odgovori potvrdno.  

 Vijećnik Željko Ružić pita da li se novinarima dostave pozivi za vijeće. Načelnik i pročelnica 

JUO-a odgovore potvrdno te načelnik pojašnjava da nema puno novinara na našem području nego da 

ga kontaktiraju iz Pazina i da im redovito dostavlja sve važnije informacije. 

 Po pitanju vijećnika Željka Ružića oko datuma sljedeće sjednice Općinskog vijeća, načelnik 

navodi da će se sjednica održati između 17. 23. prosinca, a Predsjedavatelj navodi da će to 

najvjerojatnije biti 23.12.2015. godine. 

 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 21. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:51 sati ! 

 

  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 

  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


