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0KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-82 
Brtonigla, 23.11.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
31.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 23.11.2016. 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, Rino Radin, Bruno 

Ravalico, Marija Buršić, Elena Barnaba', Gino Paoletić, Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Olga Sabadin, 
Gianni Ravalico. 

Nema odsutnih vijećnika. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Neš Sinožić, zamjenk načelnika 

Općine Brtonigla, Marica Garić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Emina Trošt, komunalni redar, Tea 
Rakar, viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za EU programe. 

Osim navedenih, sjednici prisustvuje također: Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, 
Ingrid Palman, Direktorica Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o., Sandra Urbanek, Ravnateljica Dječjeg vrtića 
Kalimero. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar.  
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da je 

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

Načelnik predlaže da se točka 15 iz predloženog dnevnog reda odgodi za buduću sjednicu Općinskog 
vijeća jer, objašnjava, nakon što je vijećnicima dostavljen poziv, imao je koordinaciju načelnika i 
gradonačelnika Bujštine te budući da im neke stvari nisu bile jasne u svezi predloženog Ugovora o načinu i 
uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO “Kaštijun”, navodi da bi se prije 
prihvaćanja najprije tražilo dodatno objašnjenje Istarske županije oko nekih detalja i provjerilo da je sve u redu.   

Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu, uz predloženu izmjenu. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu uz prijedlog da se točka 
15 izbaci iz istoga, te se sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 

“Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2015/2016. godinu 
4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia 

“Calimero” za pedagošku 2016/2017 godinu 
5. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia 

“Calimero” 
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne agencije Brtonigla 

d.o.o. za 2015. godinu 
7. Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za period 2017. -

2019.godine sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. godinu 
8. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje 

siječanj – lipanj 2016. godine 
9. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu 
10. III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Brtonigla za 2016. godinu 
11. I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2016. godinu 
12. III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2016. 

godinu 
13. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu – Prvo čitanje 
14.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Donji Srbani -UPU 16 
15. Plan davanja koncesija za 2017. godinu 
16. Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje 2017. do 2019. g 
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17. Zaključak o usvajanju  Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Brtonigla i 
donošenju Plana zaštite od požara Općine Brtonigla 

18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla 

19. Razno 
 

Ad.1. 
Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine 

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

Vijećnica Dragana Mijatović pita za pojašnjenje u svezi obilježavanja prisutnosti na sjednicama 
Općinskog vijeća, jer kaže da „ispada kako su vijećnici istovremeno i odsutni i prisutni na sjednici“.  

Predsjedavatelj objašnjava kako se zapisnik piše na način da se točno navodi tko je prisutan na početku 
sjednice i onda se dodatno navodi točno vrijeme kada se vijećnici priključe radu tijekom same sjednice. 

Vijećnica Dragana Mijatović navodi da je pitanje postavila kako bi znala za ubuduće ako dolaziti ili ne 
na sjednicama ako kasni. 

Tea Rakar objašnjava kako je važno da se u zapisniku navodi točno vrijeme dolaska svakog pojedinog 
člana Općinskog vijeća zbog toga što broj glasova mora biti točno naveden za svaku pojedinu izglasanu odluku.  

Vijećnica Dragana Mijatović također traži da se zapisnik sa prethodne sjednice ispravi u dijelu točke 
AD. 7, gdje je gosp. Željko Ružić naveo način isplate u svezi donacije – navodi da ona nije pitala ništa, već da 
je gosp. Željko rekao da je ona tu od strane Socijalnog vijeća, s obzirom da nije nikoga bilo, i da će u svezi 
humanitarne akcije biti isplata te da je onda ona u svezi toga samo napomenula da bi to moglo ići preko 
Socijalnog vijeća – navodi da je to tako bilo i da nije pitala ništa u svezi načina isplate/preuzimanja.  

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 Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla, uz predloženi ispravak 
AD.7.. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i navodi koje su sve aktivnosti u tijeku. Tako objašnjava kako je u 

sklopu današnjeg rebalansa proračuna, predviđena stavka za investiciju izrade izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Brtonigla kako bi se posao mogao ugovoriti sa novim izrađivačem plana. Isti navodi 
kako bi se u 12. mjesecu održala javna rasprava te da bi se do kraja 3. mjeseca trebale donositi izmjene i 
dopune PP-a. Načelnik navodi da su za UPU Karigador dobivene upute za izradu izmjena koje su tehničke 
naravi te da je izrađivač plana obaviješten i nada se da će se do sljedeće sjednice vijeća sve riješiti u svezi toga. 
Za UPU Velika Punta, načelnik navodi da je u tijeku javna rasprava, koja traje do 21.12. Za UPU Brtonigla 
navodi da je pokrenut postupak, da su kontaktirane sve institucije koje se moraju očitovati na prijedlog plana te 
da je UPU Serbani na današnjem dnevnom redu. Načelnik navodi da će se po donošenju izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, veliki broj predviđenih urbanističkih planova eliminirati, da će 
ostati samo oni koji su već napravljeni i oni čija je izrada u tijeku, dok će se sve što nije potrebno, maknuti. 
Načelnik navodi da je Istarska županija dodijelila sredstva za kandidirani projekt uređenja plaže u Karigadoru, 
odnosno da je dodijeljeno 50%tno sufinanciranje za projekt zamjene dotrajalih tuševa i da će se nabaviti veliki 
masivni tuševi koji će biti rezistentniji nego dosadašnji. Načelnik također obaviještava kako je poslan prigovor 
HEP-u u svezi problema stalnog nestanka struje, koji se dešava više puta dnevno, te informira da su iz HEP-a 
odgovorili da je sveukupno bilo 31 kratkotrajnih prekida, da se to dešava zbog velikih jata ptica koje tresu žice 
te da se zbog toga dešava nestanak struje. Također obaviještava kako su iz HEP-a rekli su da će pokušati to 
promijeniti uz stavljanje velikih vodova kako bi se to izbjeglo.  

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je problematika sa cestom prema Bujama jako ozbiljna, da je 

opasnost velika i da bi se trebalo napraviti nešto da županija reagira. Objašnjava da se radi o području „Santa 
Lucia“. Predlaže da se o tome raspravlja kada načelnik ima koordinaciju sa ostalim načelnicima i 
gradonačelnicima. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da su održani Dani gljiva u Brtonigli i da je humanitarna akcija privedena 
kraju. Zahvaljuje se svima koji su učestvovali te navodi da su novci koji su prikupljeni u sklopu humanitarne 
akcije na žiro računu Bolletusa, da je neto prihod 6.624,40 kuna, da će novci biti preraspodijeljeni potrebitim 
osobama sa područja Brtonigle, putem socijalnog vijeća. Kao predsjednik Bolletusa navodi da je zadovoljan 
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manifestacijom koja se proširila na sve krajeve Istre, Hrvatske, Slovenije, Italije i šire. Međutim, isti navodi 
kako smatra žalosnom izjavu od strane predsjedništva IDS-a da je „Željko iz SDP-a dobio od općine i od TZ-a 
više novaca za feštu pečurki nego fešta u Fiorinima“. Isti navodi da ova manifestacija nema veze sa feštom u 
Fiorinima, jer je to pučka fešta, dok je fešta gljiva jedna od najvećih takvih manifestacija u Hrvatskoj i koja je 
međunarodnog karaktera. Isti navodi kako je dobiveno novaca i sa vanjskih izvora i institucija, da je za 
realizaciju manifestacije utrošeno 400 dobrovoljnih radnih sati. Smatra sramotnim da se na političkom skupu 
govori o tome, jer je Bolletus nestranačka udruga građana, koja ima 250 članova i koja dobiva 25.000 kuna 
članarine, te navodi kako neće dozvoliti da se netko tako igra s Bolletusom, da se on posebno borio da se 
sjedište udruge stavi u Brtoniglu kako bi se ona promovirala. Isti navodi da neće nitko zaustaviti Bolletusa da 
organizira ovu feštu, da mu pohvale dolaze od strane županije i da je manifestacija uvrštena među najboljima. 
Isti navodi kako smatra nepravednim da Fiorini traži 20% od ukupnog iznosa koji je planiran proračunom 
općine za manifestacije. Vijećnik Ružić traži od predsjedavatelja da prenosi predsjedništvu IDS-a da nikad više 
politička stranka ne govori o Bolletusu, jer to udruga nije zaslužila, posebno uzimajući u obzir da je do sada 
socijalnom vijeću dano 19.000 kuna te također se pomoglo i ostalim općinama i gradovima Bujštine. Vijećnik 
Željko Ružić navodi da se ne bi trebali miješati izbori sa manifestacijama. 

Vijećnik Željko Ružić predlaže da Socijalno vijeće pripremi sve što treba, da ima rješenje Državne 
uprave i ugovor koji je potpisan sa istarskom bankom, te da je ostavio dodatnih 300 kuna na žiro račun kako bi 
se taj račun mogao odmah zatvoriti. 

Predsjedavatelj se zahvaljuje vijećniku Ružiću te pita ako ima još pitanja. 
Vijećnica Olga Sabadin pohvaljuje rad udruge Bolletus koja svake godine prikuplja sredstva za 

potrebite obitelji sa područja Općine Brtonigla. Navodi kako je socijalno vijeće već raspravio i donosio odluke 
za dodjelu ovogodišnjih sredstava, ali da će se još jednom sastati i raspravljati kako to najbolje rasporediti. U 
ime socijalnog se vijeća posebno zahvaljuje udruzi Bolletus i Željku Ružiću te se također posebno zahvaljuje u 
ime svih građana Općine Brtonigla koji su zahvaljujući volonterskom radu udruge, korisnici navedene pomoći.  

Vijećnica Dragana Mijatović se zahvaljuje u ime Caritasa za sredstva koja su dodijeljena prošle godine. 
Također napominje kako neki građani nemaju tekući račun i da ne zna što će se napraviti po tom pitanju.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da će se raspitati šta napraviti jer su za dodijalu sredstava definirani 
određeni rokovi, ne smije se dugo čekati.  

Načelnik pita Pročelnicu Maricu Garić ako se sredstva mogu uplatiti na općinski žiro račun i da se onda 
sredstva dodijele putem blagajne, na što ista odgovori da ne.  

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da nije teško otvoriti račun.  
Vijećnik Željko Ružić predlaže da se prilikom otvorenja Božićnog sajma organizira predaja 

simboličnog čeka od Boletusa prema općini, kako bi sve to bilo vidljivo svima.  
Načelnik navodi da to nije problem, ali da se time ne riješi problem.  
Zaključuje se kako će vijećnik Željko Ružić provjeriti sa knjigovodstvom kako bi se to moglo riješiti.  
Predsjednik Općinskog vijeća navodi kako je on tijekom zadnje sjednice vijeća pohvalio manifestaciju i 

pohvalio je također i gosp. Željka i volontere koji su radili u sklopu iste manifestacije.  
 
Sjednici se uključio Igor Plačić, zamjenik načelnika Općine Brtonigla, u 18:28 sati. 
 

Ad.3. 
Predsjedavatelj daje riječ Sandri Urbanek, ravnateljici Dječjeg vrtića Kalimero.  
Sandra Urbanek prezentira sadržaj Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg 

vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2015/2016. godinu. Ista objašnjava kako 
izvješće nije sama sastavila s obzirom da je bila na porodiljinom dopustu, već je napisan na temelju pojedinih 
izvještaja odgajateljica svih skupina. Ista navodi koliko je djece bilo upisano u vrtić tijekom prošle pedagoške 
godine te posebno ističe kako su sva prijavljena djeca i primljena u vrtić. Navodi da je tijekom prošle godine 
bilo zaposleno 13 djelatnika, dok je trenutno zaposleno 11 djelatnika. Obrazlaže organizaciju rada, navodi koji 
su materijalni uvjeti rada, da je u svim skupinama distribuiran didaktički materijal, da su zamijenjena audio-
vizualna sredstva te navodi koja bi se oprema trebala dodatno zamijeniti. Navodi kako funkcionira suradnja sa 
ostalim pedagoškim i školskim institucijama, da je igralište vrtića sada pokriveno video nadzorom zbog 
prethodnog uništavanja dvorišta i da se vidi razlika jer za razliku od prije sada sve ostane netaknuto. 
Djelatnicima se osigurava radna obuća i odjeća, navodi kako se provodi HACCP sustav, da se provjerava  
kvaliteta hrane i vode te da su rezultati odlični. Ista navodi da bi se za sljedeću godinu izmijenio jelovnik za 
jasličku skupinu jer bi se prehrana prilagodila toj dobi, da se rad djece prilagođava radu u grupi, da se u 
prostorijama muzeja obavlja sportski program, da su organizirana 3 planinarenja. Nadalje, ista navodi što se sve 
radi za suzbijanje obolijevanja (higijena i preventivne mjere), kako se surađuje sa roditeljima putem roditeljskih 
sastanaka, da se organiziraju savjetovališta i druženja sa roditeljima, da se organiziraju anketiranja, priredbe, 
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savjetovališta sa psihologom i da će se ove godine organizirati 2 edukacije za suradnju roditelja. Također 
navodi da se svake godine sudjeluje programima naobrazbe i usavršavanja odgojnih djelatnika, da se slušaju 
edukacije raznih institucija i udruga, da se surađuje sa društvenom sredinom. Ravnateljica još navodi da se  
nudi program engleskog jezika, što posebno veseli roditelje i djecu.   

Vijećnica Elena Barnaba' pita kad će se pristupiti proširenju vrtića.  
Načelnik navodi da je projektna dokumentacija spremna, da su ishođene sve potrebne dozvole i da se 

čeka objava natječaja.   
Predsjedavatelj se zahvaljuje ravnateljici Sandri Urbanek i njezinoj zamjenici, Orielli Orlić te navodi 

kako je jako zadovoljan sa radom koji je napravljen. Također pohvaljuje ideju da se organiziraju savjetovanja 
sa roditeljima jer smatra kako je to potrebno.  

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 prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg 
vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2015/2016. godinu. 
 

Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ Sandri Urbanek, ravnateljici Dječjeg vrtića Kalimero.  
Sandra Urbanek ukratko navodi da je u vrtiću u pedagoškoj godini 2016/17 upisano sveukupno 55 

djece, koji su podijeljeni na 3 skupine, da je zaposleno 11 djelatnika, da je u programu točno navedeno koja su 
zaduženja odgojitelja te da će se za engleski jezik ove godine program diferencirati i dijeliti na početne i 
nastavljače. 

Predsjedavatelj se još jednom zahvaljuje na predstavljanju programa i otvara raspravu po predmetnoj 
točci dnevnog reda.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 
“Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2016/2017 godinu. 

 
Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ Sandri Urbanek, ravnateljici Dječjeg vrtića Kalimero.  
Sandra Urbanek navodi da se Statuta Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” morao 

uskladiti sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i sa Zakonom o radu i da je za prijedlog teksta 
novog statuta provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
“Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero”. 
 

Ad.6. 
Predsjedavatelj daje riječ Ingrid Palman, direktorici Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o..  
Ingrid Palman obrazlaže godišnje izvješće rada Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. za 2015. godinu, 

koje je dostavljeno vijećnicima zajedno sa pozivom za današnju sjednicu, posebno navodeći iznos ostvaenih 
prihoda i rashoda. Također navodi koje su sve aktivnosti i projekti realizirani: uvoz sadnica, sudjelovanje u 
organizaciji manifestacija Festival Istarske Malvazije i Choco&Wine fest, vršenje verbalne zaštite znaka „4 
zemlje - 4 terre“, organizacija predavanja o uporabi pesticida, projekt navodnjavanja Brtonigle, izolacija 
kvasaca terana i malvazije, održano predavanje o zlatnoj žutici, provedeno istraživanje o zaraženosti zlatne 
žutice, objavljivanje informacija i novosti na web stranicu RAB-a. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem 
Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2015. godinu. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj daje riječ Ingrid Palman, direktorici Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o..  
Ingrid Palman prezentira sadržaj Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 

period 2017.-2019. i Financijski plan Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. godinu, prema dokumentima 
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koji su dostavljeni u materijalima za sjednicu. Osim nastavak već poznatih projekata, RAB predlaže nove 
aktivnosti u sektoru vinarstva i maslinarstva - karakterizacija kvasaca malvazije i terana, fizikalno kemijske 
arome sa inokuliranim kvascima, poticanje domaćih sorti maslina sa područja Brtonigle, pronalaženje 
najadekvatnije tehnologije i ponuda novog proizvoda na tržište. Ista također navodi kako je programom 
predviđeno sklapanje ugovora sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča, prikupljanje uzoraka i dostava 
uzoraka na analizu u Poreč, uz ostvarenje popusta. Palman navodi kako bi na Vinsitri iduće godine RAB uzela 
štand i omogućila vinarima i maslinarima da se tamo prezentiraju. Također je u planu poticati stočarstvo, 
poticati proizvodnju mliječnih proizvoda, poticanje svježih sireva, aromatiziranje vinskog octa kako bi 
Brtonigla dobila još jedan proizvod. Ista navodi da bi se u prostoru gdje je bio Glas Istre otvorila kušaona  gdje 
bi se prezentirali lokalni proizvodi. 

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Vijećnica Marija Buršić navodi da se u proteklim godinama radilo na vrlo zanimljivom projektu za  

maslinarstvo te pita što je sada s time. 
Ingrid Palman navodi da prof. Benčić nije mogao nastaviti realizaciju tog projekta zbog toga što nije 

bilo financijskih sredstva za to. 
Vijećnica Marija Buršić navodi da je šteta da to nije navedeno u programu, mišljenja je da bi se 

navedeni projekt trebao dalje razviti i nastaviti suradnju sa institutom.  
Načelnik predlaže da se projekt istraživanja genetike uvrsti u program RAB-a, tako da u slučaju da se 

otvori neka prilika da se može nastaviti sa projektom.    
Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba' mišljenja je da bi Razvojna agencija Brtonigla trebala 

puno više pomoći lokalnim poljoprivrednicima, a pogotovo za plasiranje maslinovog ulja. Isti navodi da je 
Palman zadužena za to te da bi se trebao naći način da se tijekom ljetne sezone organizira prodaja vina i 
maslinovog ulja. Barnaba' je mišljenja da se radi jako malo ili čak ništa po tom pitanju, da nije zadovoljan sa 
takvim rezultatima. Isti također navodi da je financijsko ostvarenje na pola u odnosu na prošlogodišnjem, da se 
nikako ne može pohvaliti takav rad agencije. Zaključuje kako je potrebno uložiti više truda, jer općina u 
potpunosti financira rad RAB-a!  

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 prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 
period 2017. -2019.godine sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. godinu, uz 
dopunu koja je predložena tijekom rasprave (da se u program ponovno uvrsti program genetskog 
istraživanja za masline). 

 
Ad.8. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da je Polugodišnje Izvješće Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje 

siječanj – lipanj 2016. godine dostavljen vijećnicima sa pozivom za današnju sjednicu, da je to njegova 
zakonska obaveza, ali da neće posebno prezentirati sadržaj jer redovno izvještava vijećnike o svim 
aktivnostima tijekom aktualnog sata na sjednicama, nego ih poziva da postave pitanja ako ih ima. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
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 Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla 
za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine. 

 
Ad.9. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla.  
Doriano Labinjan prezentira prisutnima predložene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla 

za 2016. godinu, navodeći da je sveukupan iznos dosta visok budući da se mora ostaviti u planu investicija 
dogradnje vrtića. Isti također navodi da je dodan iznos za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Brtonigla, kao što j naveo tijekom aktualnog sata. Također navodi da će se u odnosu na dostavljeni 
prijedlog, dio sredstava koji su planirani za projekt Social Start Ups prebaciti na iduću godinu, jer je projekt 
trebao završiti do 31.12., ali je zbog dovršetka dokumenata od strane međunarodnih partnera zatražena i 
dobivena odgoda od 6 mjeseci, tako da će se sve aktivnosti dovršavati do 30.06., a stoga je i dio sredstava 
prebačen za iduću godinu. 

Pročelnica JUO-a još dodaje da su sa plana proračuna za 2016. godinu maknuti projekti koji se neće 
realizirati do kraja 2016. godine, kako bi ostvarenje proračuna bilo što realnije. 
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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 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.  
Marica Garić objašnjava da su prema prijedlogu za Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 

2016. godinu, maknute investicije koje su bile planirane a koje se neće realizirati do kraja ove godine te da su 
ove uvrštene u prijedlog Proračuna za 2017. godinu. 

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 III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Ad.11. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.  
Marica Garić navodi da se I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine 

Brtonigla za 2016. godinu odnose na investiciju izgradnje oborinske odvodnje, odnosno objašnjava da je iznos 
maknut s plana jer je tek u tijeku izrada projektne dokumentacije, a gradnja će se planirati za iduću godinu. 

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 I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 
2016. godinu. 

 
Ad.12. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.  
Marica Garić navodi da se III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 

gospodarstvu za 2016. godinu odnose na izmjenu stavke za sufinanciranje udžbenika za učenike do 4. razreda 
osnovne škole i da je maknuta stavka za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva jer to nije više potrebno.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima i gospodarstvu za 2016. godinu. 

 
Ad.13. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla.  
Doriano Labinjan navodi da je to prvi prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, u iznosu 

od 26.661.953,00 kuna. Isti navodi da su se planirali oni projekti koji nisu ostvareni u ovog godini i da su se oni 
ugradili u ovaj prijedlog za 2017. godinu, da se pokušalo ostale redovne troškove ne povećati. Međutim, navodi 
da se stavka za sudske pristojbe morala povećati jer se pokušavaju riješiti neke parcele na kojima nismo 
knjiženi, što iziskuje više troškova iz ove stavke. Također navodi kako će u 2017. godini napokon krenuti  
projekt eliminiranja pročistača za područje Brtonigle i Nove Vasi, da je u tijeku traženje prava služnosti, da su 
ugovori za to pripremljeni i dostavljeni, ali da se mora riješiti imovinsko-pravna situacija obuhvaćenih parcela. 
Načelnik navodi da bi se tijekom iduće godine radio projekt za dvoranu, čija će gradnja biti dozvoljena UPU-
om za naselje Brtonigla. Isti navodi da će se obaviti konzultacije sa projektantima koji su projektirali bujsku 
dvoranu te da bi se za to zatražila vanjska sredstva. Načelnik također navodi da će se u 2017. godini nastaviti 
investicija za realizaciju projekta Arheološki park Santi Quaranta, za kojeg će se izmjenama i dopunama 
Prostornog plana uvrstiti u onu zonu sve što je potrebno za to, kako bi se došlo do finalne aplikacije za 
kandidiranje na EU fondovima, te dodaje da smo s time na pola puta. Načelnik također obaviještava da će se 
uskoro dobiti sve ponude za adaptaciju crkve Sv. Zenona kako bi se restaurirani kip BDM s djetetom mogao 
vratiti u Brtoniglu. Načelnik navodi da su sve opcije još otvorene te poziva vijećnike na davanje prijedloga. 

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Ružić predlaže da se napravi nešto po pitanju elektrifikacije groblja u Brtonigli, jer je 

po zimi jako teško bez struje. Predlaže da se barem napravi projekt da se vidi što je potrebno za realizaciju. 
Načelnik obaviještava da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za sanaciju crkvice na groblju i da 

će se ona uskoro sanirat. U trenutku saniranja, navodi, postavili bi se solarni paneli na krovištu crkvice, zajedno 
sa alarmnim sustavom, kako bi bili manje dostupni, i time bi se riješile i crkva i kapelica. 

Vijećnica Marija Buršić pita koje je stanje sa projektom rekonstrukcije trga. 
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Načelnik navodi da je u tijeku izrada projekta za oborinsku odvodnju, kako bi se nakon toga moglo 
pristupiti pravilnoj izvedbi. Također navodi da je problem u tome što se Republika Hrvatska uknjižila kao 
vlasnik tog zemljišta i da se upravo rješavaju imovinsko-pravni odnosi. 

Vijećnik Gianni Ravalico pita koje je stanje sa projektima za radnu zonu. 
Načelnik navodi da je projekt dovršen i da je u tijeku ishodovanje lokacijske dozvole, nakon čega ide 

realizacija glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Objašnjava da bi nakon toga bilo sve spremno za 
izgradnju infrastrukture i da ima zainteresiranih investitora. Navodi kako paralelno 6. maj radi projektnu 
dokumentaciju za depurator za zonu Štrpe. Zaključuje kako bi iduće godine u ožujku-travnju sva 
dokumentacija trebala biti gotova. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti prijedloga, zaključuje raspravu po 
predmetnoj točci. 

 
Ad.14. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla.  
Doriano Labinjan navodi da je za Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Donji 

Srbani - UPU 16, provedena propisana procedura, da je obavljena javna rasprava, da su kontaktirati građani 
obuhvaćenog područja, koji su prisustvovali javnoj raspravi i da su napravljene korekcije plana prema njihovim 
uputama, nakon čega je uslijedila ponovljena javna rasprava. Navodi da su uzete u obzir sve primjedbe 
građana, da je riješeno cijelo naselje i da će se sada napokon moći graditi.   

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Donji Srbani -UPU 16. 

 
Ad.15. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.  
Marica Garić navodi da je općina, sukladno odredbama Zakona o koncesijama, dužna donositi plan 

davanja koncesija za sljedeću godinu. Ista navodi da su jedine koncesije koje dajemo one za dimnjačarske 
poslove, jer koncesije za kamp dodjeljuje županija. Stoga, navodi kako je za ovu i za sljedeću točku dnevnog 
reda predloženo davanje koncesija za dimnjačarske usluge (komunalna djelatnost). 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, 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 2017. godinu. 

 
Ad.16. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.  
Marica Garić navodi da je obrazloženje za predmetnu točku dano u sklopu prethodne točke dnevnog 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 
razdoblje 2017. do 2019. g. 

 
Ad.17. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla.  
Doriano Labinjan navodi da se borio za to da ne bude potrebno osnovati dobrovoljno vatrogasno 

društvo, budući da se tražilo da ga općina ima zbog lošeg pristupa dolini Mirne. Međutim, kako je sada pristup 
puno brži, u Planu zaštite od požara Općine Brtonigla maknuta je obveza osnivanja DVD-a. Također navodi 
kako se radi o vrlo važnom dokumentu za Općinu Brtonigla.  

Vijećnik Željko Ružić pita da li je Plan privremene ili trajne naravi. 
Načelnik objašnjava da će se plan biti na snazi dok se ne izmijeni zakon, da se do sada on nije mogao 

donositi jer je općina morala najprije osnovati svoj DVD. Isti navodi da je postignut dogovor da se pomogne 
društvima iz Buja i Novigrada, koji niti ne trebaju izaći na teren ako ih iz Umaga ne traže za to. Smatra kako je 
time izbjegnut trošak za općinu. 

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 Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine 
Brtonigla i donošenju Plana zaštite od požara Općine Brtonigla. 
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Ad.18. 

Predsjedavatelj objašnjava prisutnima da se moraju imenovati članovi Povjerenstva za provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla, kako 
bi se zadovoljili uvjeti iz Odluke o osnivanju savjeta mladih i kako bi se mogao provesti postupak izbora. 

Za članove naprijed navedenog povjerenstva mogu se imenovati članovi Općinskog vijeća ili vanjski 
stručnjaci, te se predlažu sljedeće osobe: 

1. Ezio Barnaba', 
2. Tea Rakar, 
3. Kristina Brljavac. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti drugih prijedloga, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla. 

 
Ad.19.  

RAZNO 
 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
 
Načelnik, Doriano Labinjan navodi da je za ovu godinu već riješen veliki broj stipendista putem odluke 

koju je on donio, ali da se kao lani pojavio jedan problem: osobe koje su apsolventi su još jedanput upisani u 
zadnju godinu studija te ih je komisija morala isključiti jer ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz odluke. Isti 
navodi da se radi o 4 studentica koje bi tijekom ove akademske godine diplomirale te predlaže da se i njima 
odobri stipendija. Iako ih je komisija isključila, načelnik navodi da im vijeće može odobriti dodjelu stipendije, 
jer ne ponavljaju godinu nego imaju status redovnog studenta. Također predlaže da se odluka o dodjeli 
studentskih stipendija korigira za iduću godinu, kako bi se apsolventima mogla dodijeliti stipendija. 

Predsjedavatelj predlaže da se prijedlog za izmjenu odluke pripremi već za iduću sjednicu Općinskog 
vijeća. Također navodi da se radi o studenticama koje uvijek pomažu tijekom manifestacija i koje su realizirale 
odlične uspjehe. 

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Vijećnica Elena Barnaba' pita da li je sa dokumentima koje je dostavila njena kćer, Dionea, sve u redu.  
Načelnik potvrđuje da su dokumenti bili u redu. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti drugih prijedloga, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli studentskih stipendija redovno upisanim studentima 
koji zbog ne ispunjavanja uvjeta iz čl. 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine 
Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) jer po drugi puta upisuju istu godinu 
studija, nisu uspjeli sa svojom prijavom na Javnom natječaju za dodjelu studentskih stipendija za 
akademsku godinu 2016./2017.. 

Također se predlaže izmjena Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla 
(„Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) kako bi se omogućila dodjela stipendija apsolventima. 

 
Vijećnik Željko Ružić predlaže da se od 6. maj-a traži da se postavi dva kontejnera kod novog ulaza u 

groblje u Brtonigli.  
Prisutni prihvaćaju prijedlog.  
Načelnik obavještava kako se preko puta groblja otkupilo zemljište koje je bilo u vlasništvu gosp. 

Colleta i da će se moći realizirati ideja izgradnje kružnog raskrižja.  
 
Vijećnik Gianni Ravalico pita da li će se srediti poljski putevi, kao što je već predložio.  
Predsjedavatelj navodi da je to u tijeku, da je narudžbenica za to već potpisana. 
Vijećnik Gianni Ravalico posebno apelira da se riješi cesta u Pavićima, na što Predsjedavatelj navodi 

da je sve već u proceduri. 
 
Vijećnik Bruno Ravalico navodi da je depurator u Novoj Vasi poplavljen već neko vrijeme. 
Načelnik navodi da će se o tome obavijestiti 6. maj i da se to već jednom desilo.  
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Zamjenik načelnika, Igor Palčić, navodi da ne radi rasvjeta u Novoj Vasi, na dionici ceste Veronese – 
Burolo.  

 
Vijećnica Dragana Mijatović navodi da se cesta tamo kod nje, koja vodi prema vrtiću, počela urušavat 

(dio ceste pokraj vrta).  
 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 31. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:40 sati ! 
 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                                         Ezio Barnaba'  


