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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-15-58 
Brtonigla, 23.12.2015. 
 

ZAPISNIK sa 
22.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 23.12.2015. godine s početkom u 18:00 sati 
 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Željko Ružić, Elena 

Barnaba', Rino Radin, Bruno Ravalico, Gianni Ravalico, Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Marija 
Buršić, Olga Sabadin. 

Opravdano odsutan: Gino Paoletić. 
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, Igor Palčić, Zamjenik načelnika Općine 
Brtonigla, Neš Sinožić, Zamjenik načelnika Općine Brtonigla. 

Osim navedenih prisutna i Ingrid Palman, direktorica Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. 
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 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
2. Aktualni sat  
3. Izvješće o poslovanju RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. za 2014. godinu 
4. Plan poslovanja RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. za 2016. godinu 
5. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2015. godinu 
6. I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 
2015. godinu 
7. I Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 
2015.godinu 
8. I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 
2015. godini 
9. II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  
Općine Brtonigla u 2015. godini 
10. I  Izmjene Programa rada za 2015. godinu Vlastitog pogona Općine Brtonigla 
11. Proračun Općine Brtonigla za 2016. godinu, Projekcija za razdoblje 2017. i 2018. godine, 
Plan razvojnih programa  
12. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu  
13. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2016. godinu 
14. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2016.godinu 
15. Program održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2016. godini 
16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla 
u 2016. godini 
17. Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2016. godinu 
18. Socijalni program Općine Brtonigla za 2016. godinu 
19. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2016. godinu 
20. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2016. godinu 
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21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja  
nekretninama 
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog 
punkta Marcari  – UPU 33 
23. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla 
24. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
25. Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016  
26. Razno 

 
Ad.1. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda, te vijećnik Željko Ružić 
navodi kako je opet napravljena greška u zapisniku, te ponovno objašnjava kako je on bio rekao da bi 
se trebalo čistiti grmlje iznad oglasne ploče kod crkvice Sv. Roka. 
 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 21. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla, uz navedeni ispravak. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je nedavno održana sjednica 
vijeća, na kojoj je već iznio sve najvažnije novosti, te da bi večeras htio predstaviti publikaciju koja je 
napravljena zahvaljujući sufinanciranju Razvojne Agencije Brtonigla i Vijeća za istraživanja u 
poljoprivredi te drugih institucija, dodajući kako je to rezultat dugogodišnjeg istraživanja u sklopu 
projekta „4 zemlje“ i da će o tome više reći njegov zamjenik, gosp. Igor Palčić, čiji doktorski rad 
također proizlazi iz ovog projekta. 
 Zamjenik načelnika, Igor Palčić, pozdravlja sve prisutne te navodi da je realizacija istraživanja 
koje je opisano u knjižici omogućeno sufinanciranjem Razvojne agencije Brtonigla, PA-VIN d.o.o. i 
Vijeća za istraživanja u poljoprivredi. Isti navodi da je istraživanjem analiziran status minerala i 
organskih kiselina u vinu Malvazija Istarska, te da su također istražene i kemijske i senzorne 
karakteristike vina. Isti navodi da je istraživanje posebno važno iz enološkog i nutritivnog aspekta, te 
da se pokušalo i uspjelo dokazati kako taj prehrambeni proizvod zaista može poboljšati naše zdravlje. 
Igor Palčić navodi da je to bio ujedno i rad za njegov doktorat. Palčić se zahvaljuje se svim prisutnima.  
 Načelnik navodi da će svi vijećnici u paketima koji su pripremljeni za njih, naći jednu kopiju 
publikacije „Učinak terroira i biogenih elemenata na kvalitetu i konkurentnost Malvazije Istarske“ te ih 
poziva da ga pročitaju, jer se radi o vrlo važnom istraživanju. 

 
Ad.3. 

  Predsjedavatelj daje riječ Ingrid Palman, direktorici Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. (dalje 
u tekstu: RAB), koja prezentira godišnje izvješće rada za 2014. godinu. Ista obrazlaže realizirane 
prihode i rashode, koji su ostvareni prema dostavljenim materijalima. Ista navodi da je u 2014. godini 
RAB sudjelovala u organizaciji manifestacija na području Općine Brtonigla kao što su Choco&Wine 
Festival i Festival Istarske Malvazije te detaljno navodi što je sve RAB organizirala i vodila. Ista je 
agencija u 2014. godini realizirala uvoz sadnog materijala te Ingrid Palman detaljno navodi koje su 
sve sadnice uvezene, objašnjavajući da se ta aktivnost proširila i izvan Istre, odnosno da se uvoz 
sadnog materijala vrši i za ostatak Hrvatske. Nadalje, Palman navodi da se za sortu terana postupilo 
istom procedurom koja je primijenjena za izolaciju autohtonih kvasaca malvazije –dostavljeni su 
uzorci za 5 vrsta grožđa i kvasci su izdvojeni za one sa najpovoljnijim učincima, navodeći kako se  
druga godina programa izvršila u Poreču pri Institutu za poljoprivredu. Što se tiče aktivnosti pod 
„Istrian Verteneglio Market“, Plaman navodi da je objavljeno dva javna poziva za davanje prostora u 
zakup, da je tržnica u Parku Umag bila otvorena 90 dana tijekom ljeta te da je zakup u cijelosti je 
administrirala RAB. Ista dodaje da je putem takve aktivnosti zastupljena većina vinara i uljara sa 
područja općine te da su u sklopu marketa organizirane razne manifestacije – Calici di stelle, Bio Istra 
večer, itd.  
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 Predsjedavatelj otvara raspravu i pita da li ima pitanja ili 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 Izvješće o poslovanju RAZVOJNE AGENCIJE 
BRTONIGLA d.o.o. za 2014. godinu. 

 
Ad.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ Ingrid Palman, direktorici Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o., koja 
prezentira plan poslovanja Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. godinu. Ista navodi da se za 
2016. planira nastaviti sa projektom realizacije i korištenja žiga „Samo najbolje – Soltanto il meglio“, 
da se planira realizacija projekta matičnog nasada Brtonigla za dobivanje sorte terana tipične sa ovog 
teritorija – ista objašnjava da je to nastavak projekta terana koji se već provodi i u sklopu kojeg su ove 
godine izdvojeni najučinkovitiji sojevi sa područja Brtonigle. Za 2016. godinu planira se proizvodnja i 
distribucija autohtonih kvasaca. Ingrid Palman obaviještava prisutne da je RAB s općinom zatražila 
uži oblik zaštite i označavanja vina, odnosno oznaku izvornosti kao specifičniji oblik koji 
podrazumijeva posebne oblike zemljopisne čimbenike za kvalitetni proizvod; navodi da će znak biti 
„Brtonigla-Verteneglio“ - dokumentacija je poslana ministarstvu dana 18. veljače, očekuje se 
pozitivan rezultat poslane prijave te da će se počevši od berbe 2016. koristiti ta oznaka izvornosti 
istarskih malvazija. Nadalje, ista također navodi da je već počela selekcija sadnica i da će provesti 
postupak dobivanja plave etike koja jamči kvalitetu; ishođeno je rješenje Zavoda za intelektualno 
vlasništvo za žig koji će se također koristiti tijekom iduće godine, ali prije korištenja tog žiga 
organizirati će se predavanje i objasniti poljoprivrednicima koje su koristi takvog žiga. Na kraju, 
Palman navodi da će se i dalje moći kupiti kruh sa 4 zemlje pri pekari u Brtonigli i da se za potrebu 
samostalne promocije u 2016. godini planira, u suradnji sa TZ-om, napraviti novi imidž i novu 
promociju lokalnih proizvoda. Direktorica RAB-a navodi da su sve informacije u svezi poslovanja 
RAB-a dostupne na www.rab-brtonigla.hr i da se stranice stalno ažuriraju. 

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 Plan poslovanja RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA 
d.o.o. za 2016. godinu. 

 
Nakon zaključenja predmetne točke dnevnog reda, Ingrid Palman čestita svim prisutnima i želi 

svim vijećnicima i njihovim obiteljima sve najbolje povodom blagdana. 
 

Ad.5. 
  

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da su tijekom 2015. godine već  
izvršene dvije izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla te da se i sada stavke poravnaju prema 
realno ostvarenim stavkama Proračuna. Isti navodi da se planira da će se do kraja godine postići 
ostvarenje u visini od 18 milijuna kuna, da  se trenutno radi nabava za projektnu dokumentaciju za 
arheološke lokalitete i da se sve vezane stavke moraju pustiti neizmijenjene, da se neće izmijeniti 
iznosi kako bi stavke bile na raspolaganju do kraja godine. Načelnik navodi da je planiran iznos za 
cestu Štrpe, ali da će svejedno račun do kraja godine biti u plusu jer je realizirana ušteda na drugim 
stavkama. Isti navodi da se planira kroz 2016. i 2017. godinu zatvoriti obveza za izgradnju ceste Štrpe, 
da je ove godine podmireno kompletno dugovanje PDV-a, tako da su svi računi podmireni, navodi da 
je zatvoren minus sa žiro računa i da je općina napokon u plusu. Nadalje, isti navodi da će se po 
potrebi opet moći otvoriti dozvoljeni minus iduće godine, da se proračun stabilizirao. Načelnik navodi 
da su se financijski problemi rješavali paralelno sa TZ-om, jer su se i tamo rješavali dugovi – 
informira da je u TZ-u ovih dana bila revizija i da je sve u redu. Načelnik navodi da su vijećnici imali 
dovoljno vremena za čitanje rebalansa te ih poziva da slobodno postave svoja pitanja. 

Otvara se rasprava po predmetnoj točci dnevnog reda. 
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 

http://www.rab-brtonigla.hr/
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«SUZDRŽANIH» glasova donosi III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2015. 
godinu. 

 
Ad.6. 

Predsjedavatelj navodi da predmetne izmjene Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima i gospodarstvu za 2015. godinu prate izmjene Proračuna za 2015. godinu.  

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 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima i gospodarstvu za 2015. godinu. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj navodi da predmetne izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Općine Brtonigla za 2015.godinu prate izmjene Proračuna za 2015. godinu. 
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 I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Općine Brtonigla za 2015.godinu. 
 

Ad.8. 
Predsjedavatelj navodi da predmetne izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na  području  Općine Brtonigla u 2015. godini prate izmjene Proračuna za 2015. godinu. 
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 I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na  području  Općine Brtonigla u 2015. godini. 
 

Ad.9. 
Predsjedavatelj navodi da predmetne izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2015. godini prate izmjene Proračuna za 
2015. godinu. 

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 II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2015. godini. 
 

Ad.10. 
Predsjedavatelj navodi da predmetne izmjene Programa rada za 2015. godinu Vlastitog 

pogona Općine Brtonigla prate izmjene Proračuna za 2015. godinu. 
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 I.  Izmjene Programa rada za 2015. godinu Vlastitog pogona 
Općine Brtonigla. 
 

Ad.11. 
 Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla. 
 Načelnik navodi da od kad je održano prvo čitanje Proračuna za 2016. godinu napravljeno 
par izmjena, odnosno povećane su stavke prema sljedećem opisu: 
 

U projektima:   
- Izmjena i dopuna Strategije razvoja, 50.000,00 kn, jer je Strategija razvoja temelj ako netko 
kandidira bilo što na području Općine Brtonigla, to je temelj i za privatnike. Time bi se ostavilo 
mjesta za izmjene jer su izmjene dozvoljene jednom godišnje. Načelnik dodaje da ako ne bude 
trebalo, onda se izmjene strategije neće odraditi. 
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- Elaborat namjene za nekretninu u građevinskom području Vrh Marcari, 20.000,00 kn. Za jednu je 
nekretninu u obuhvatu građevinskog područja Vrh Marcari nalazi se nekretnina za koju je zatražen 
povrat. Načelnik navodi da bi bilo lijepo da se nekretnina valorizira, da ako se nađe atraktivna ideja 
onda bi se nekretnina mogla osloboditi od tereta i staviti u funkciju – zato su u prijedlogu 
predviđena sredstva za izradu elaborata.  
- Projektna dokumentacija školske dvorane, 300.000,00 kn. Načelnik navodi da bi se planiram 
sredstvima mogla realizirati projektna dokumentacija za dvoranu, jer prvi projekt koji je bio 
napravljen nije bio realan, pa bi se sada odradio drugi, racionalniji, koji bi se kasnije mogao 
kandidirati na neki fond za sufinanciranje.    
- Projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije ostalih naselja, 200.000,00 kn. Načelnik navodi 
da je kanalizacija riješena u sva veća naselja, da će se Radini planirati kroz sustav Umaga te da 6. 
maj već priprema dokumentaciju. Međutim, navodi isti, ne znamo da li je opravdano razmišljati o 
malim naseljima, pa bi se zato pripremio elaborat da se upravo to utvrdi, odnosno da se analizira da 
li bi manja naselja poput  Srbani, Grobice, Fernetići mogla riješiti, i na koji način. Isti dodaje kako 
na mjestima gdje bi se dokazalo da to nije izvedivo jer bi investicija bila preskupa, ostale septičke 
jame.  
- Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu, 100.000,00 kn 
 

Za izgradnju (radovi): 
- Izgradnja komunalne infrastrukture do građevinskih područja posebne namjene, 500.000,00 kn. 
Načelnik navodi da je ta stavka planirana za komunalne radove, za što god bude trebalo.  
- Uređenje pročelja zgrada, 50.000,00 kn. Načelnik navodi da se ponovno planira stavka za 
pokretanje programa uređenja fasada, kako bi se stimulirali ljudi da srede svoje fasade, jer su u 
lošem stanju.  
- Uređenje trga u centru Brtonigle, 500.000,00 kn 
- Oborinska odvodnja Brtonigla, 200.000,00 kn 
Načelnik navodi da je ukupno u rashodovnoj strani predloženo povećanje od 1.920.000,00 kn. 
S druge strane, Načelnik navodi da je u prihodovnoj strani predviđeno povećanje sljedećih stavaka, 
do sveukupnog iznosa od 1.920.000,00 kn: 
- porez na promet nekretnina, 1.000.000,00 kn 
- komunalni doprinos, 1.000.000,00 kn 
- prodaja nekretnina, 920.000,00 kn. 

Načelnik napominje da će se dodatne investicije koje su se navele realizirati samo ako će se 
ostvariti prihodi te da se to neće sigurno realizirati bez prihodovnog pokrića i dodaje da su to jedine 
razlike u odnosu na prvo čitanje proračuna. 
 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 

Vijećnik Željko Ružić pita koji su prihodi za Općinu Brtonigla od Kampa Park Umag za 
najam terena u vlasništvu Općine. 
 Načelnik navodi da su prihodi koji se ostvare od kampa boravišna pristojba, komunalna 
naknada i naknada za korištenje turističkog zemljišta. Isti specificira kako naknadu za korištenje 
turističkog zemljišta dijele ministarstvo, županija i općina, te da se ista sastoji od fiksnog dijela na 
kojemu se dodaje još jedan dio prema ostvarenim prihodima, da to uplaćuju tvrtke i da nama 
Istraturist dostavlja izvod kako bi mogli pratiti stanje. Isti navodi da Istraturist nije platio prošle 
godine ali da se pobrinuo da se ove godine plati i dužni dio od prošle. 
 Vijećnik Željko Ružić navodi kako smatra korektnim da se plati za korištenje tog zemljišta 
jer su na području naše općine. 

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 Proračun Općine Brtonigla za 2016. godinu, Projekcija za 
razdoblje 2017. i 2018. godine, Plan razvojnih programa.  
 

Ad.12. 
Predsjedavatelj navodi da se Odluk o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu 

donosi sukladno novo donesenim Proračunom za 2016. godinu, kako je propisano. 
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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 izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. 
godinu.  
 

Ad.13. 
 Predsjedavatelj navodi da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2016. godinu sastavljen prema stavkama i planiranim iznosima iz usvojenog 
Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.  

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 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2016. godinu. 

 
Ad.14. 

 Predsjedavatelj navodi da je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine 
Brtonigla za 2016.godinu sastavljen prema stavkama i planiranim iznosima iz usvojenog Proračuna 
Općine Brtonigla za 2016. godinu.  

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 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Općine Brtonigla za 2016.godinu. 

 
Ad.15. 

 Predsjedavatelj navodi da je Program održavanja komunalne infrastrukture na  području 
Općine Brtonigla u 2016. godini sastavljen prema stavkama i planiranim iznosima iz usvojenog 
Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.  

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 Program održavanja komunalne infrastrukture na  području 
Općine Brtonigla u 2016. godini. 

 
Ad.16. 

 Predsjedavatelj navodi da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  
području  Općine Brtonigla u 2016. godini sastavljen prema stavkama i planiranim iznosima iz 
usvojenog Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.  

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 Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2016. godini. 
 

Ad.17. 
 Predsjedavatelj navodi da je Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2016. 
godinu sastavljen prema stavkama i planiranim iznosima iz usvojenog Proračuna Općine Brtonigla 
za 2016. godinu.  

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 Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2016. 
godinu. 
 

Ad.18. 
 Predsjedavatelj navodi da je Socijalni program Općine Brtonigla za 2016. godinu sastavljen 
prema stavkama i planiranim iznosima iz usvojenog Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.  
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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 Socijalni program Općine Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Ad.19. 

Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Pročelnica JUO-a navodi da je prijedlog odluke iz predmetne točke dnevnog reda isti odluci 

koja je donesena prošle godine, odnosno da nema promjena. 
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 ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 
2016. godinu. 

 
Ad.20. 

Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Pročelnica JUO-a navodi da je prijedlog odluke kojim se ostvaruju pomoći za umirovljenike, 

isti kao lani, odnosno da se nije ništa izmijenilo i da su iznosi pomoći ostale na razini prošlogodišnjih.  
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 ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 
2016. godinu. 

 
Ad.21. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla. 
 Marica Garić navodi da bi se predloženim izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama regulirale odredbe za zakup nekretnina, jer se u praksi utvrdilo 
da se traži zakup zemljišta za postavljanje mobilnih nekretnina za obavljanje ugostiteljskih i 
humanitarnih djelatnosti na duži period, od 3-5 godina, dok bi se najduži period predložio na rok od 
10 godina. Ista objašnjava da se predmetnom odlukom također regulira koji su sve uvjeti, po kojim se 
kriterijima može dati zemljište u zakup i koji se sve propisi moraju poštovati za ishođenje dozvola. 

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 izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama. 
 

Ad.22. 
 Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, koja navodi da je ranije, 
tijekom sjednice Općinskog vijeća donijeta Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog 
punkta Marcari  – UPU 33, kojom je bila predviđena izmjena plana na način da se omogući izgradnja 
hotela na turističkom punktu Marcari. Pročelnica navodi da su propisi koji reguliraju izgradnju hotela 
neusklađeni, jer je do sada bila predviđena izgradnja hotela kao kategorija u turizmu, ali investitor, 
koji ujedno financira izradu UPU-a podnio je zahtjev da se donosi odluka o izmjeni ranije donesene 
odluke, na način da se planira turističko naselje, jer turističko naselje ne bi bio problem za 
kategorizaciju dok bi sadašnja kategorija „integrirani hotel“, bila problematična. Ista navodi da su 
takve izmjene predložene prema tumačenjima investitora i prema raspoloživim saznanjima, iako nije 
još dobiven pisani odgovor od strane nadležnih tijela u svezi toga. U zaključku, pročelnica JUO-a 
navodi da investitor plaća izradu UPU-a te navodi kako je u općinskom interesu da se tako nešto u 
konačnici realizira na području Općine Brtonigla.    

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 izmjenama i dopunama Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari  – UPU 33. 

 
Ad.23. 
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Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, koja navodi da su jedinice 
lokalne samouprave, prema odredbama Zakona o gradnji, dužne tijekom tekuće godine donositi 
Odluku o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za sljedeću godinu. Ista navodi da je 
predložena odluka ista kao prošlogodišnja, s time da je zatražena  suglasnost Turističke zajednice 
Općine Brtonigla, kako nalaže zakon. Marica Garić objašnjava da je Turistička zajednica Općine 
Brtonigla zatražila da se u popis predloženih naselja iz prijedloga odluke uvrsti i naselje Fiorini, koje 
do sada nije bilo obuhvaćeno takvom zaštitom, te navodi da turistički pokazatelji za to naselje 
opravdavaju takav prijedlog. Pročelnica JUO-a navodi da je prijedlog ugrađen u prijedlogu odluke.  

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 zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova 
na području Općine Brtonigla.  

 
Ad.24. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, koja navodi kako su 
predmetnom točkom obuhvaćene nekretnine koje su u postupku legalizacije. Ista navodi da se 
ispostavilo se da su to određeni dijelovi zgrada u vlasništvu Općine Brtonigla i da se ti dijelovi već 
koriste. Pročelnica navodi da s obzirom da su stranke legalizirale te objekte, mogućnost da to općina 
koristi ne postoji, već su stranke podnijele zahtjeve za kupnju tih dijelova te zaključuje kako bi takve 
nekretnine bile predmet predloženog natječaja, čije bi ostvarenje iznosilo više od 10.000 eura, što 
prelazi iznos kojim može raspolagati načelnik, što je ujedno i razlog zašto se donošenje takve odluke 
predlaže Općinskom vijeću. 

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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Brtonigla. 

 
Ad.25. 

 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, koji navodi da na raspisanom 
natječaju za dodjelu studentskih stipendija nije pristiglo puno prijava te stoga predlaže da se natječaj 
ponovno raspiše početkom 2016. godine. Načelnik ujedno traži mišljenje članova Općinskog vijeća 
oko sljedećih pitanja: 
- troje je studenata upisano na talijanskom fakultetu, smjer „Scienze della comunicazione“, a 
odlukom je propisano da se dodatni bonus dodjeljuje za smjer novinarstva – načelnik pita da li se za 
navedeni smjer može tumačiti kako spada pod novinarstvom, a prisutni se slažu da se Anni Hilj, 
Marini Sissot i Nicol Jakomin dodjeli navedeni poticaj; 
- dvije su studentice – Dionea Sirotić i Iva Bašić – vrlo blizu pragu za dodjelu poticaja za uspješne 
rezultate, a prema odredbama odluke teško je definirati što se točno smatra „iznad 4“ – članovi 
Općinskog vijeća slažu se sa time da se i njima dodijeli dodatak za odličan uspjeh; 
- Keti Brljavac je upisala sestrinstvo,  te načelnik predlaže da se i njoj dodjeli dodatan poticaj, koji 
je predviđen za medicinski fakultet, budući da se radi o vrlo sličnom području – prisutni vijećnici 
slažu se sa prijedlogom. 
Načelnik navodi da će se nada kako će prilikom ponovnog raspisivanja natječaja pristići još 
zahtjeva.  
 Vijećnica Marija Buršić predlaže da se vrši korekcija predložene odluke: Marta Buršić je 
upisana na 4. godini studija, ali se po prvi put javila na općinski natječaj za dodjelu stipendije, nije 
na prvoj godini fakulteta kao što je navedeno. 
 Zamjenik načelnika, Igor Palčić, predlaže da se natječaj i slijedom toga i odluka za dodjelu 
studentskih stipendija uskladi sa bolonjskim akademskim sustavom (3+2), gdje postoje dvije 
različite razine studija, te navodi kako prema takvom sustavu 4. bi godina prijašnjeg sistema sada 
zapravo bila prva godina diplomskog studija. 
 Pročelnica JUO-a navodi da se već radi na izradi takvog pravilnika. 
 Po pitanju vijećnika Bruna Ravalica oko datuma raspisivanja drugog natječaja za dodjelu 
studentskih stipendija, načelnik navodi kako će objava vjerojatno biti tijekom mjeseca siječnja. 
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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 dodjeli studentskih stipendija za akademsku 
godinu 2015./2016., uz navedene dopune. 

 
Ad.26. 
Razno 

 
 Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je nedavno bila na pogrebu u Srbanima te da je uočila 
kako su pločice na groblju jako skliske i stoga predlaže da se postave gumene trakice. 
 Načelnik navodi da se slaže sa prijedlogom i da će se to napraviti. 
 Vijećnik Željko Ružić predlaže da se iza groblja u Srbanima uredi makadamski plato za 
parkiranje automobila, jer kad ima puno auta je gotovo nemoguće parkirati blizu samog groblja. 
 Vijećnik Željko Ružić obaviještava da će se agrarija u Brtonigli uskoro zatvoriti i da je zgrada 
prodana, te navodi da će se morati naći rješenje za naše poljoprivrednike. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', zavaljuje se svim prisutnima na suradnju i 
zalaganju tijekom cijele godine te navodi kako se nada da će i dalje članovi Općinskog vijeća 
surađivati kao do sada. Predsjedavatelj čestita svima za nadolazeće blagdane i poziva prisutne na 
zajedničko druženje u konobu Luciana u Novoj Vasi. 
 Načelnik se također zahvaljuje i čestita svima za nadolazeće blagdane. 
 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 22. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:05 sati ! 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


