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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-63 
Brtonigla, 09.03.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
24.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 09.03.2016. 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', Gianni Ravalico, Dragana Mijatović, Marija Buršić, Gino Paoletić. 
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Rino Radin, Bruno Ravalico, Aleks Drušković, Olga 

Sabadin. 
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, Dorijana Damjanić, računovodstveni referent i Neš 
Sinožić, zamjenik načelnika Općine Brtonigla. 

Osim navedenih prisutan gosp. Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ. 
Zapisnik vodi: Tea Rakar. 
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da 

je prisutno 7 (sedam) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za 
održavanje sjednice. 
 Predsjedavatelj predlaže da se dostavljeni dnevni red izmijeni na način da se dodaje još jedna 
točka, koja glasi: Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine 
Brtonigla.  Ujedno predlaže da se točke 11., 12. i 13. dnevnog reda premjeste na 2., 3. i 4. točku, a 
nova točka, Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Brtonigla, 
stavila bi se pod brojem 5 dnevnog reda, budući da je vezana za sustav zaštite i spašavanja. Navedene 
bi se izmjene točaka napravile kako gosp. Rogić ne bi bespotrebno čekao. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po naprijed navedenom prijedlogu dnevnog 
reda, te se sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. (tematske). sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 2015. godinu 
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla 2016-2019 
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla za 2016.godinu 
5. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Brtonigla 
6. Aktualni sat  
7. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu 
8. Odluka o raspodjeli rezultata po Godišnjem  izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2015.godinu 
9. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla 
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2015. godinu 
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2015. godinu 
12. Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2015. godinu 
13. Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2015. godinu 
14. Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 2015. 
godine 
15. Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016 
16. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  
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17. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. godinu 
18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
19. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
20. Odluka o prihvaćanju izmještanja „jedinice poštanske mreže“ u naselju Karigador sa k.č.broj 
1944/133 k.o. Brtonigla  
21. Zaključak o prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2016. godinu 
22. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  studeni i prosinac 2015., siječanj  
2016 . godine 
23. Razno 
 

Ad.1. 
Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da su  zapisnici sa 22. i 23. (tematske). sjednice 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla dostavljeni kao prilozi pozivu za današnju sjednicu Općinskog 
vijeća te poziva prisutne na davanje primjedbi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla i 
Zapisnik sa 23. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
 Predsjedavatelj daje riječ gosp. Borisu Rogiću, koji prisutnima objašnjava na temelju kojih 
propisa je podneseno izvješće. Isti navodi da je izvješće dostavljeno uz materijale, da je od 01. 
kolovoza stupio na snagu Zakon o civilnoj zaštiti i sve JLS moraju pristupiti izradi programu o 
civilnoj zaštiti - procjene ugroženosti neće više postojati. Isti navodi koje druge izmjene će se desiti u 
imenima i u nazivima dokumenata i funkcija. Sva dosadašnja planska dokumentacija ostaje na snazi 
dok ne stupaju na snagu novi pravilnici. Što se tiče izvještaja za 2015. godinu, gosp. Rogić navodi da 
Općina Brtonigla ima sve što je potrebno, da je sve izvršeno sukladno propisima i da je stožer također 
izvršilo osposobljavanje prema propisima. Isti zaključuje da se prema procjeni ugroženosti može 
zaključiti da Brtonigla ima dovoljno vlastitih snaga da odgovori potencijalnim ugroženostima, a 
poslije, u slučaju veće potrebe,  ima i ostalih tijela, županijskih i državnih, koji stupaju ako se na 
lokalnom nivou ne može riješiti situacija. 
 Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio  za 2015. godinu. 
 

Ad.3. 
Predsjedavatelj daje riječ gosp. Borisu Rogiću, koji objašnjava da se Smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava civilne zaštite moraju donositi za razdoblje od 4 godine te da Pravilnik točno 
propisuje što one trebaju sadržavati.  Isti navodi da je jedna od ključnih stvari izrada planske 
dokumentacije, jer na temelju toga idu svi ostali dokumenti. Pristupiti će se izradi procjeni rizika i 
plan od zaštite od požara, osposobljavanje stožera civilne zaštite, edukacije stanovništva kako 
postupiti u određenim situacijama, gosp. Rogić navodi kako će on organizirati pokazne vježbe i 
edukacije stanovništva te da će u provođenju smjernica svakako pomoći Općini Brtonigla. 

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 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Brtonigla 2016-2019. 
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Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ gosp. Borisu Rogiću, koji navodi da je donošenje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite također novina, koja je propisana Zakonom. Isti dodaje kako se planom 
definiraju koje su zadaće predstavničkog tijela u ovoj godini, što bi trebale raditi sve službe koje 
djeluju na području općine i koje su njihove zadaće. Tabelom je prikazano koja su planirana sredstva,  
svakoj se službi ukazuje na to koje su njene dužnosti i koja su planirana sredstva za svaku točku. 
Gosp. Rogić navodi kako će se po donošenju izvješća iduće godine vidjeti što je od toga učinjeno i 
koliko je potrošeno. 

Otvara se rasprava. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Brtonigla za 2016.godinu. 
 

Ad.5. 
Predsjedavatelj daje riječ gosp. Borisu Rogiću, koji navodi da su sve zajednice Istarske 

županije potpisale sporazum i da se priprema se sve što je potrebno, da se u svemu podržavaju. Isti 
navodi da novi zakon propisuje da sporazum usvaja predstavničko tijelo JLS-a.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Odluku o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na 
području Općine Brtonigla. 
 

Ad.6. 
Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, gosp. Dorianu Labinjanu. 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i prezentira sve aktivnosti koje su u tijeku. Tako navodi da je 

otvoren natječaj za financiranje udruga koji traje do 22. ožujka. Objašnjava da je to novitet jer će se 
putem natječaja sve udruge morati javiti sa programom da bi dobila sredstva. Načelnik objašnajva 
kako je zbog zakonskih propisa njegov zamjenik, gosp. Neš Sinožić, morao dati ostavku sa mjesta 
člana uprave Razvojne Agencije Brtonigla. Što se arheologije tiče, Načelnik navodi kako su u tijeku 
radovi za realizaciju Arheološkog parka Santi Quaranta – na lokalitetu izvedeni su radovi čišćenja jer 
se vrše geodetske izmjere i projektiranja. Isti dodaje kako je u tijeku izrada idejnog projekta, kojim će 
se planirati cjelokupni izgled parka, a koji će ujedno biti osnova na temelju koje će se projekt  
kandidirati na EU fondove. Isti navodi kako će se time lokalitet Sv. Juraj turistički i kulturno 
valorizirati te kako se nada da će jednog dana ovaj projekt imati veliki utjecaj na našem području.  Što 
se tiče LAGa Sjeverna Istra, načelnik obavještava kako su iz Programa ruralnog razvoja RH odobrena 
sredstva LAG-u u iznosu od 500.000,00 kn za pripremu projektne dokumentacije i projekata te za 
zaposlenje osoba koje će raditi na aktivnostima i projektima LAG-a. Lokalne uprave plaćati će  
članarinu, Brtonigla bi se zadužila za 10.000 kn. Načelnik navodi kako će se rad LAG-a financirati od 
članarina i od projekata koji će se kandidirati na EU fondove. Načelnik također navodi kako se u 
sklopu projekta SOCIAL START UPS stvaraju grupe - proizvođači sa terena koji vrše direktno 
prodaju zainteresiranim kupcima. Ujedno informira kako je iznos sredstva za Brtoniglu za 3 godine, 
koliko traje ovaj projekt, 37.500 eura. Načelnik navodi kako je sredinom veljače održan Choco & 
Wine fest u novom izdanju, da je manifestacija bila vrlo uspješna, da će se ubuduće predložiti da se 
manifestacija možda proširi na dva dana i da će se svakako i dalje razvijati. Načelnik navodi da su u 
tijeku javne rasprave za UPU Škrinjari, UPU Marcari i UPU Karigador te da su UPU Nova Vas i 
Nova Vas Zapad pri kraju, te bi stoga uskoro mogla biti i za to javna rasprava. Što se tiče izmjena i 
dopuna Prostornog plana, Načelnik navodi kako je rok za izradu 31.07.2016. godine te da smo prvi na 
rang listi za dodjelu bespovratne potpore iz Programa ruralnog razvoja za financiranje izrade izmjena i 
dopuna PP-a, te se zahvaljuje općinskoj upravi za takav izniman uspjeh. Načelnik također navodi kako 
je u tijeku priprema za UPU Donji Srbani, za kojeg će uskoro krenuti javna rasprava. Također navodi 
kako će se uskoro krenuti sa odlukom za UPU Fiorini i za još nekoliko UPU-a, između kojih će biti i 
Brtonigla, ali da ima puno posla oko toga i da će se sve napraviti čim se bude stiglo. Što se tiče 
komunalnih aktivnosti, Načelnik navodi kako je u tijeku nekoliko sanacija: kuća koju koristi gđa. Ana 
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Vežnaver i zgrada bivšeg Logica d.o.o., budući da su obje nekretnine u vlasništvu općine. Načelnik 
navodi kako je u tijeku revidiranje geodetske podloge za cestu u Karigadoru (ulica u naselju), za 
potrebe raspisivanja  javne nabave, navodi kako se mora revidirati troškovnik kako kasnije ne bi došlo 
do nepredviđenih radova. Ujedno obaviještava kako će uskoro krenuti radovi oko spajanja zgrada u 
kojoj se nalazi pekara i zgrada u sklopu koje je kafić Lem Bem, za spajanje na kanalizaciju kroz 
naknadu za razvoj. Načelnik navodi kako će 6. maj d.o.o. izgraditi jedan kolektor u samom 
Karigadoru, jer će se 10 novih parcela moći spojiti. Na kraju navodi kako je u tijeku nabava za kombi 
vozilo, koji će se koristiti zajedno sa ostalim institucijama koje djeluju na području Brtonigle.   
 Predsjedavatelj otvara raspravu te navodi kako ga je vijećnik Bruno Ravalico kontaktirao i 
rekao da će dječji vrtić biti zatvoren od 21. do 25. ožujka, te navodi kako treba diskutirati o tome što 
će se napraviti. 
 Načelnik navodi kako je vjerojatno riječ o proljetnim praznicima, da će sa ravnateljicom 
vidjeti što se dešava i da će se pisanim putem poslati zahtjev za obrazloženjem oko toga zašto se vrtić 
zatvara. 
 Vijećnica Maria Buršić navodi kako treba vidjeti koliko bi bilo zainteresiranih da vrtić ostane 
otvoren. 
 Načelnik navodi da se inače rade ankete i na temelju istih zaključuje da li će vrtić ostati 
otvoren ili se zatvara. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, gosp. Dorianu Labinjanu, koji daje 

kratko obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu. Isti 
navodi kako se djelomično sa sredstvima pokriva manjak iz prijašnjih godina i da se već druga godina 
za redom, uz sve investicije koje se i dalje rade, godina zaključuje u pozitivi, sa realizacijom koja je 
skoro za 4 milijuna kuna viša nego što je bila 2010. godine. Načelnik navodi da je rashodovna strana 
pratila ostvarenje stavaka u prihodima. Stavka za poreze je smanjena zbog zakonskih promjena, ali 
stavka je realizirana još u većoj mjeri nego 2014. god., što je pokazatelj da su ljudi zaposleni i da se 
radi. Komunalna naknada je stavka koja stalno raste, ne diže se cijena nego je povećanje posljedica 
rasta prihoda u autokampu Park Umag i ostalih objekata koji se grade na području Općine Brtonigla. 
Načelnik navodi kako je 2005. ta stavka iznosila oko 600.000 kuna te da je sad više nego duplo, bez 
da se poveća cijena naknade. Također i objekata koji nisu bili upisani ima puno, rade se komparacije i 
ažuriraju se podaci, pogotovo kroz legalizaciju.   

Predsjedavatelj otvara raspravu te navodi da sjednici prisustvuje Dorijana Damjanić, 
računovodstveni referent, ako treba koje detaljnije pojašnjenje. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi kako je poslao zahtjev za legalizaciju ali da nije dobio 
nikakvu povratnu informaciju, da je odradio cjelokupnu dokumentaciju ali da sada sve stoji. 

Načelnik navodi kako je puno predmeta iz bujskog ureda poslano u Zagreb, u Ministarstvo 
graditeljstva te dodaje da ako je njegov predmet proslijeđen u Zagreb, onda je vrlo teško dobiti bilo 
koju povratnu informaciju, da se mora čekati njihov odgovor. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu. 
 

Ad.8. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi kako se Odluka o raspodjeli 
rezultata veže uz obrazloženje iz prethodne točke dnevnog reda - sa viškovima se mora pokriti manjak 
iz ranijih godina koji iznosi 3.858.089,54 kn.  

Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi kako je općina dužna tvrtki Dadić d.o.o., za koju je 
otvoren stečaj, ali da postoji mogućnost da se to dugovanje otpiše.   

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspodjeli rezultata po Godišnjem  izvještaju o 
izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu. 
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Ad.9. 

Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, Doriano Labinjan, koji obrazlaže 
prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla. Isti 
navodi kako se, budući da se proračunom prezentira manjak, moraju predložiti mjere kojima bi se taj 
manjak riješio - predložena je štednja po određenim stavkama. 
 Predsjedavatelj otvara raspravu. 
 Vijećnik Željko Ružić pita zašto se smanjenje predlaže baš na sredstva koja se dodjeljuju 
udrugama te koliko ti mali iznosi mogu riješiti manjak. 
 Načelnik navodi da su to mala sredstva, ali da se uzimaju u obzir iznosi po godinama. Ujedno 
navodi kako se nada da neće biti potrebno smanjivati te stavke, već da će se vjerojatno otpisati 
određena dugovanja općine. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka 
Proračuna Općine Brtonigla. 
 

Ad.10. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci, navodeći kako je Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 
2015. godinu dostavljen svim članovima Općinskog vijeća na razmatranje. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) 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 2015. godinu. 
 

Ad.11. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci, navodeći kako je Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2015. 
godinu dostavljen svim članovima Općinskog vijeća na razmatranje. 

Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi kako je sve što je bilo planirano, ostvareno sukladno 
planiranim stavkama Proračuna. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) 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 2015. godinu. 
 

Ad.12. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci, navodeći kako je Izvješće o poslovanju 

Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2015. godinu dostavljen svim članovima Općinskog vijeća na 
razmatranje. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 
2015. godinu. 
 

Ad.13. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci, navodeći kako je Izvješće o provedbi 

Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2015. godinu dostavljen svim članovima Općinskog vijeća 
na razmatranje. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 
2015. godinu. 
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U 18:55 sati sjednici se pridružio član Općinskog vijeća Rino Radin. 

 
Ad.14. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, Dorianu Labinjanu, koji navodi da je njegova 
zakonska obaveza da svakih 6 mjeseci podnosi polugodišnje izvješće o realiziranim aktivnostima. Isti 
navodi kako se u izvještajima sve informacije navode u opisnom obliku, sa slikama. Također navodi 
kako je novina u odnosu na dosadašnje izvještaje dio na kraju samog izvještaja koji se odnosi na 
potrošena sredstva iz stavke kojom načelnik samostalno raspolaže. Isti navodi koji su sve troškovi 
realizirani u 2015. godini iz te stavke, dodajući kako se većinom radi o pomoćima i o donacijama za 
školstvo te o hitnim slučajevima za pomoć potrebitijima koji nisu uvršteni u programima. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla 
za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine. 
 

Ad.15. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, Dorianu Labinjanu, koji predlaže vijećnicima 
da se farmaceutika, prilikom dodjele stipendija, uvrsti u istoj grani sa medicinom. Prijedlog obrazlaže 
time što se na natječaj javila studentica koja ima sve uvjete za dobivanje poticaja, te stoga predlaže da 
se medicina i farmacija uvrste u istu kategoriju.  
 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 
2015./2016., uz navedenu nadopunu Odluke. 
 

Ad.16. 
 Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, koji navodi da je na javni poziv koji je 
raspisan za dodjelu javnih priznanja Općine Brtonigla pristigao samo jedan prijedlog, i to od strane 
gosp. Ezia Barnaba'. Isti navodi da je dodao još dva prijedloga, tako da konačan prijedlog za dodjelu 
plaketa glasi kako slijedi: 
   - Fiorenza Lakošeljac, rođ. Sissot, učiteljica pri odjeljenju Talijanske osnovne škole - Scuola 
elementare italiana "Edmondo De Amicis" u Brtonigli;  
   - Agroturizam „Vinerino“, vl. Giuliana Visintin iz Brtonigle; 
   - Massimo Zugan, medar iz Radina;  
   - Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, profesorica pri Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s 
kojom je uspostavljena suradnja za provedbu projekta „4 zemlje“; 
   - Obrt "TERMO PREGARA" – Lucijan Pregara iz Brtonigle – za dugogodišnje poslovanje i pomoć 
institucijama na području Općine Brtonigle. 

Vijećnik Željko Ružić predlaže da se dodjeli još jedna nagrada gosp. Edu Demark, jer je u 
nogometnom klubu od kad on postoji, u više je navrata bio donator istog kluba, bio je predsjednik 
kluba, donirao je puno sredstva, a istovremeno ima i firmu koja djeluje na području Općine Brtonigla 
više od 25 godina.  

Načelnik se slaže sa prijedlog vijećnika Željka Ružića te navodi da će se njemu nagrada 
dodijeliti kao fizička osoba, a ne za firmu, te da se kao i za sve ostale predlaže dodjela plakete. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li se može dobiti popis svih nagrađenih te da li je gosp. 
Stefano Doz ikad nagrađen. 

Načelnik navodi da može dobiti popis, koji je već sastavljen, i da gosp. Stefano Doz je 
imenovan za nagradu ali ju nije prihvatio. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla, uz 
navedenu dopunu.  
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Ad.17. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci, navodeći kako je prijedlog Odluke 
dostavljen svim članovima Općinskog vijeća na razmatranje. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.18. 
Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je bio raspisan natječaj za 

prodaju, te da je obrazloženje dano prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 
kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.19. 
 Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, koji navodi kako bi se raspisao natječaj 
za dvije nekretnine  

1. zemljište pokraj dvorišta kuće koju je nekada koristio gosp. „Cigo“ i koju je otkupila 
gospođa koja bi ovom kupnjom sada željela otkupiti cijelo dvorište, koje je već ograđeno u sklopu 
kuće; 

2. zemljište koje se nalazi preko puta kuće Eda Demarka, radi se o zemljištu kojeg već koristi, 
njegov je zet podnio zahtjev budući da bi to zemljište, koje je u građevinskom području, koristio za 
potrebe obrta. 

Vijećnik Željko Ružić pita kome bi se trebala obratiti gospođa iz Trsta koja ga je kontaktirala i 
rekla da bi se htjela dogovoriti s Općinom u svezi jedne nekretnine (kuća koju koristi Mejak). 

Načelnik navodi da može slobodno doći u općinu, uz prethodnu obavijest o terminu, i da će se 
vrlo rado konstatirati o čemu se radi. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.20. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi kako je prilikom donošenja UPU-
a Karigadora izrađivač plana stavio odredbu da poštanski ured Karigadora bude na nekoj određenoj 
lokaciji te je to tako bio ugradio po tom starom planu. Načelnik navodi kako vlasnici te parcele sada 
ne mogu izgraditi ništa jer je tamo postavljen znak za poštu. UPU-om je maknuta markica. Ali, navodi 
Načelnik, i prije nego se donosi UPU Karigador, ako Općinsko vijeće donosi odluku da se taj znak 
makne, Ured u Bujama će vlasniku parcele odobriti gradnju, i prije donošenja UPU-a.  
 Predsjedavatelj navodi kako je teren investitora u njegovom vlasništvu i da bi se donošenjem 
predložene odluke omogućila izgradnja prije 6. mjeseca, kada stupa na snagu zabrana izvođenja 
građevinskih radova. 

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 bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o prihvaćanju izmještanja „jedinice poštanske mreže“ 
u naselju Karigador sa k.č.broj 1944/133 k.o. Brtonigla.  
 

Ad.21. 
 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, Doriano Labinjan, koji navodi da od ove 
godine, po prvi put, manifestacije kompletno odrađuje Turistička zajednica Općine Brtonigla. Što se 
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financijskog dijela tiče, isti informira kako TZ traži svotu novaca koja je potrebna za organizaciju 
svake pojedine manifestacije te da nakon održavanja, predaje općini izvješće sa računima za sve što je 
potrošeno. Načelnik ujedno obrazloži dostavljeni prijedlog Godišnjeg programa manifestacija Općine 
Brtonigla za 2016. godinu. 
 Predsjedavatelj otvara raspravu. 
 Vijećnik Željko Ružić navodi kako se tijekom jedne sjednice Općinskog vijeća već diskutiralo 
o tome kako bi trebalo da se vezano za manifestacije organizira grupa ugostitelja i članova mjesnih 
odbora, da se svi uključe i da bude više odgovornosti od strane svih uključenih. 
 Načelnik navodi kako je direktorica TZ-a zadužena za to i da već radi na tome. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija 
Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.22. 
 Točka br.22 dnevnog reda pod nazivom „Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine 
Brtonigla za  studeni i prosinac 2015., siječanj  2016 . godine“ odgađa se za iduću sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 

Ad.23.   
RAZNO 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci te poziva prisutne da slobodno postave 
pitanja i/ili iznesu svoje prijedloge. 
 Vijećnik Gianni Ravalico navodi kako je to već rekao barem četiri puta ali da i dalje treba 
riješiti problem sa vodom u Novoj Vasi, predlaže da se poduzme nešto po tom pitanju jer po ljeti 
nemaju vode. 
 Načelnik Doriano Labinjan navodi kako je nedavno sustav vodoopskrbe rekonstruiran u Novoj 
Vasi, povodom rekonstrukcije ceste i čudi se što je i dalje prisutan navedeni problem. 
 Predsjedavatelj predlaže da se pozovu odgovorni u Bujama i u Buzetu i da se s njima dogovori 
kako će se taj problem riješiti. 
 Vijećnik Gianni Ravalico navodi kako zna da to imaju u planu za napraviti, ali da ako se ne 
urgira, neće se ništa napraviti. 
 Predsjedavatelj navodi da se u roku od 15 dana, odnosno do sljedeće sjednice Općinskog 
vijeća, moraju imati informacije o tome kako će se taj problem riješiti. 
 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 24. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:17 sati ! 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar v.r.                                  Ezio Barnaba' v.r. 


