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0KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-17-88 
Brtonigla, 08.02.2017. 

ZAPISNIK sa 
33. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 08.02.2017. 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', 

Marija Buršić, Gino Paoletić, Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Olga Sabadin i Gianni Ravalico. 
Opravdano su odsutni sljedeći vijećnici: Rino Radin i Bruno Ravalico. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik Općine Brtonigla, Neš Sinožić, 

zamjenik načelnika Općine Brtonigla, Marica Garić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tea Rakar, viši 
referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za EU programe. 

Osim navedenih, sjednici se također odazvao i Franko Turina, Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 
Zapisnik vodi: Tea Rakar.  
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da je 

prisutno 9 (devet) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje 
sjednice.  

Predsjedavatelj predlaže da se dostavljenom dnevnom redu dodaju dvije točke, a to su: točka 9. Odluka o 
odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla i 
točka 10. Odluka o dozvoljavanju brisanja zabilježbe prava prvokupa i nazadkupa na 15/30 suvlasničkog dijela 
k.č.br. 66/12 zgr. k.o. Brtonigla, a vijećnicima je na samom početku sjednice dodijeljen materijal za navedene 
točke. Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu, uz navedene nadopune. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu uz navedenu dopunu, te 
se sa 9 (devet) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći  
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
2. Aktualni sat  
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador – UPU 2 
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Nova Vas – 

UPU 3 
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini -UPU 4  
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Brtonigla 
7. Prijedlog Odluke o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla i 

raspisivanju natječaja za neotkupljene dijelove nekretnine 
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu 

Općine Brtonigla 
10. Odluka o dozvoljavanju brisanja zabilježbe prava prvokupa i nazadkupa na 15/30 suvlasničkog dijela 

k.č.br. 66/12 zgr. k.o. Brtonigla 
11. Razno 

 
Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na davanje 
primjedbi.  

Sjednici se u 18:16 sati pridružuje vijećnik Rino Radin.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 

vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
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Načelnik pozdravlja sve prisutne i navodi koje su sve aktivnosti u tijeku. Isti navodi da je u tijeku 
prikupljanje i odobravanje zahtjeva za dodjelu pomoći za umirovljenike čija primanja iznose manje od 1400 
kuna, da je odrađen jedan krug poziva za izbor članova Savjeta mladih ali da se nitko nije javio te predlaže 
vijećnicima da i oni pokušaju animirati mlade da se aktiviraju, kada će se poziv ponoviti. Što se tiče EU 
fondova, načelnik navodi da je Općina Brtonigla član Lokalne Akcijske Grupe „Sjeverna Istra“, da je LAG-u  
akreditirano novaca iz Programa ruralnog razvoja za raspisivanje natječaja na lokalnom nivou. Konkretnije, 
navodi kako je našem LAG-u dodijeljeno 7.715.612,52 kuna koji će se investirati za projekte u ruralnom 
razvoju. Poziva vijećnike da se informiraju o mjerama koje će se financirati, jer se radi o prilici da se realizira 
investicija za ruralni razvoj. Za rad LAGUR-a Pinna nobilis su također dodijeljena sredstava te je dobio 
potrebna sredstva za funkcioniranje i za pripremu i provedbu prijavljenog pilot projekta „Zona posebnog 
upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Isti navodi da je nedavno bio u Ravenni, gdje se dogovorila suradnja 
za realizaciju projekta „Difuzni muzej Jadrana“ - održan je sastanak sa partnerima te je dogovoreno kojim će se 
aktivnostima angažirati svaki pojedini partner. U Brtonigli bi se pokrenuo projekt realizacije Arheološkog 
parka Santi Quaranta te bi se dio dodijeljenih sredstava koristilo za prezentaciju lokaliteta unutar Centra 
istarskih okusa i stalne izložbe vinske tradicije. Naglašava kako se navedeni projekt sprema za prijavu na 
natječaj u sklopu prekograničnog programa Interreg. Što se tiče prostorno planske dokumentacije, načelnik 
navodi da su planovi za Karigador i za Novu Vas gotovi, da je UPU Nova Vas u pripremi za javnu raspravu, da 
je UPU za naselje Velika Punta predano u Ministarstvo graditeljstva na izdavanje suglasnosti, da je za izmjene i 
dopune prostornog plana sve napravljeno i predano u Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, nakon 
čega će plan ići u Ministarstvo graditeljstva. Načelnik naglašava kako se nada da će se do zadnje sjednice 
Općinskog vijeća i taj važan plan prihvatiti. Za Urbanistički plan uređenja naselja Kovri načelnik navodi da se 
isti priprema za javnu raspravu, da su se za UPU naselja Brtonigla dobili svi potrebni naputci od strane 
nadležnih institucija te da će se sada pokrenuti izrada, a točka o pokretanju postupka izrade UPU Fiorini je 
večeras na dnevnom redu sjednice. Načelnik navodi da je izvršen pregled zgrade budućeg muzeja vina u 
postupku legalizacije iste, radi dobivanja svih potrebnih dozvola, te navodi da će se tijekom sljedećeg tjedna 
dobiti sva potrebna dokumentacija za zgradu. Što se tiče komunalnih aktivnosti, načelnik navodi da su 
odrađene snimke i analize stanja crkvice na groblju u Brtonigli zajedno sa prijedlogom za sanaciju iste, da će se 
zatražiti mišljenje Konzervatorskog odjela za sanaciju te da će se nakon toga, na temelju izrađenog troškovnika, 
sa župom dogovoriti daljnja zaštita i rekonstrukcija objekta. Načelnik navodi kako su bili stali radovi oko 
asfaltiranja ulice u Karigadoru jer su se rješavale problematike na koje se naišlo tijekom radova; sada informira 
kako je dogovoren nastavak radova i da su definirani popravci koji će se odraditi te da će se uskoro to završiti. 
Načelnik također navodi da su u proračunu planirana sredstva da se rasvjetna sredstva zamjene sa LED 
rasvjetom, informira kako bi se pokrenula nabava za 60 rasvjetnih tijela, dok je za 5 reflektora već izvršena 
narudžba jer su dotrajali i troše previše. Načelnik ujedno informira da je dobivena lokacijska dozvola za cestu 
unutar zone Štrpe, da će se nakon toga odraditi izvedbeni projekti i riješila bi se kanalizacija, u skladu sa novim 
projektom kanalizacije kojim će se riješiti cijela općina – sustav će se uključiti na kolektor koje ide prema 
Novigradu, a koji se sprema za kandidiranje na sufinanciranje iz EU fondova, kojim će se eliminirati pročistači 
u Brtonigli i u Novoj Vasi i cijeli sustav spojiti na sustav Novigrad. Načelnik navodi kako će se privremeno 
postaviti membranski pročistač, koji bi se unajmio, kako bi zona mogla funkcionirati dok se sustav prema 
Novigradu ne stavi u funkciju - ovako bi se privremeno riješila zona do realizacije cijelog sustava Novigrad. 
Načelnik navodi da 6. maj trenutno analizira ovu mogućnost, kako bi se investitorima odmah ponudilo 
adekvatno rješenje. Također navodi kako se rješava i struja unutar zone, za što se planira zasebna trafostanica.  
Također navodi da je spremna dokumentacija za sanaciju ceste i rotora koji su u planu u Karigadoru, da bi 
radovi trebali krenuti u jesen. Navodi da je sa ŽUCem planirano da se završi sanacija ceste Brtonigla - Nova 
vas. Što se još tiče prometnica, navodi kako je planirano 100.000 kuna za cestu u Karigadoru, za dio kod Krasa, 
i da će se dogovoriti, da u trenutku kad se radi glavna cesta, uz našu pomoć odrade i tu cestu koja je dosta 
prometna. Načelnik navodi da je ovaj tjedan održan sastanak za oborinsku odvodnju na području Brtonigle, 
navodi da se prije rekonstrukcije trga mora riješiti oborinska odvodnja i da će se za sada pripremiti elaborat da 
se vidi kako bi se to moglo fazno riješiti. Načelnik navodi da je pokrenut projekt širokopojasnog interneta, da u 
istri većina gradova i općina pokreću izradu elaborata postavljanja optičkih kablova jer je neophodno imati tu 
visoku brzinu širokopojasnog interneta. Načelnik navodi da je također i Općina Brtonigla naručila elaborat koji 
je temelj za dobivanje EU fondova i izgradnju toga - kad imamo taj elaborat mi ga možemo ustupiti tele 
operateru ili mi odraditi investiciju i tele operateru naplaćivati korištenje. Načelnik navodi da postoji i opcija 
osnivanja županijske agencije koja bi upravljala cjelokupnim projektom na nivou županije, ali da je svakako 
elaborat početna točka za daljnji razvoj projekta.  

 
Predsjedavatelj otvara raspravu. 
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Vijećnik Željko Ružić navodi da je već posjetio djelatnice LAG-a Sjeverna Istra i da se tamo 
informirao o nadolazećim natječajima jer radi na projektu gljivarskog društva o realizaciji poučne staze u 
kojemu bi se uključili partneri iz Nizozemske i u kojemu bi također sudjelovale i Hrvatske šume te Institut za 
šumarstvo Hrvatske.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da se tijekom sjednice Općinskog vijeća već raspravljalo o odlučilo da će 
se tražiti od 6. maja da na novom ulazu u groblje u Brtonigli postave dva kontejnera za smeće, ali da to nije 
napravljeno, te predlaže da se urgira s time.  

Načelnik prihvaća primjedbu te navodi da će se to napraviti.  
Predsjedavatelj navodi da je već donesen zaključak vijeća da će se to napraviti. 
Načelnik navodi da je pismeno zatraženo da to naprave. 
 
Predsjednik vijeća, Ezio Barnaba', pita gđu. Olgu Sabadin da li je gosp. Marietto bio kod nje i da li šta 

riješeno.  
Vijećnica Olga Sabadin navodi da je bio prošle srijede i da mu je dodijeljena jednokratna pomoć.  
Vijećnica Dragana Mijatović navodi da je poznata njegova situacija, da je među mnogobrojnim 

korisnicima pomoći od Caritasa i gosp. Marietto te da je kod njega problem to što nema uvjete za normalan 
život. Zato, navodi, pokrenula je postupak kako bi se pokušalo kroz sredstva Caritasa urediti mjesto u kojemu 
živi.    

Predsjedavatelj navodi da je teško mu pomoći, da su mu u selu htjeli pokloniti novi kauč ali da nije 
prihvatio pomoć.  

Vijećnica Dragana Mijatović navodi da ne želi prihvatiti pomoć, da mu se ponudio i topli obrok, ali ne 
želi takvu vrstu pomoći, nego prihvaća samo novčanu pomoć.   

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, gosp. Franko Turina, mišljenja je da će krov njegove kuće brzo 
propasti i da bi trebalo pod hitno poduzeti nešto po tom pitanju.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da je nemoguće stići do krova, da će ono propasti i predlaže da ga se 
smjesti negdje drugdje.  

Vijećnica Dragana Mijatović navodi da bi on čak i dozvolio da mu se popravi krov, ali je problem kod 
njega to što ima dugovanje još od roditelja zbog nekog poreza koji nije nikad podmiren i da ima ovrhu zbog 
toga te navodi kako sve prihode koje on dobiva idu na to. Ista navodi da je kontaktirala Poreznu upravu i da 
čeka odgovor oko toga da li se to može riješiti putem instituta zastare, budući da je i zabilježba na nekretninu.   

Načelnik Doriano Labinjan navodi da ako on dozvoli, onda se može intervenirati na krov, ali da se za 
bilo koju intervenciju na nekretninu mora najprije dobiti njegova dozvola.  

Predsjednik MO-a, Franko Turina, navodi da bi se svejedno trebalo intervenirati jer on nije potpuno 
uračunljiv.  

Vijećnica Dragana Mijatović navodi da nije baš tako, da se može razgovarati s njime, ali treba znati 
kada i kako se ponašati, ima svoja pravila koja treba poštivati. Ista navodi kako on ne bi ništa mijenjao u svojoj  
kući jer je njemu tako udobno.  

Načelnik predlaže da se barem problem krovišta pokuša riješiti. 
Vijećnica Olga Sabadin navodi da je njegova nekretnina opterećena zabilježbom. Predlaže da općina 

pokuša pronaći neki interes i da se vrši neka zamjena. Ista navodi da se radi o čovjeku koji nema nikoga od 
rodbine koja bi mu mogla pomoći danas kada je njemu potrebno, a mišljenja je kako će se netko pojaviti tek 
nakon njegove smrti. Predlaže da mu se općina obrati sa takvim prijedlogom, jer je ta nekretnina u vrlo 
kritičnom stanju. Ista navodi da on nije osoba koja bi se lišila poslovne sposobnosti, za koju bi se imenovao 
skrbnik i da netko drugi odluči za njega – on je socijalno zapuštena osoba, koji je živio sa roditeljima 
alkoholičarima, on sam je bio teški alkoholičar, sada se odvikao. Ista navodi kako se radi o osobi smanjenih 
socijalnih sposobnosti, ali da nije psihički bolesna osoba, već jednostavno ima svoja pravila i svoj način života.   

Predsjedavatelj predlaže da načelnik intervenira i da pokuša riješiti sve što je moguće riješiti sa 
Poreznom upravom i da se nakon toga vidi kako se općina i Caritas mogu uključiti i pomoći. 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, predlaže da se također pruži psihološka pomoć 
kćeri od Loretta iz Marinčića. 

Načelnik navodi da bi za to bila potrebna stručna služba i specifična pomoć.  
Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je obitelj dolazila kod njega kad je imao nesreću, da se pripazi kad 

su u pitanju nekretnine, jer ih je on potjerao. 
Vijećnica Olga Sabadin navodi da on nije više alkoholičar već preko 15 godina ali da je vrlo teško s 

njim, da se radi o mladoj potrebitoj osobi. 
Načelnik navodi da će on provjeriti što se može napraviti sa Poreznom upravom i da će se pokušati naći 

model za mu pomoć. 
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Vijećnik Željko Ružić navodi da je pri kraju izgradnja lovačkog doma i da će se uskoro ista davati u 
najam, ali da je problem to što nema interneta, te stoga pita u kojem bi se roku mogao realizirati projekt brog 
interneta.  

Doriano Labinjan navodi da bi to bilo tek za 2-3 godine i predlaže da podnesu zahtjev da se 
telekomunikacijska infrastruktura povlači do tamo. 

 
Ad.3. 

 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 
Načelnik navodi da su prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador – 

UPU 2 dobili svi vijećnici i da nije pozvan izrađivač jer je za taj plan dva puta održana javna rasprava i građani 
su sudjelovali javnoj raspravi. Isti navodi da je glavni dio koji nas je zanimalo bilo rješavanje obalnog dijela – 
lučice i zaljeva. Isti navodi da će Lučka uprava sada krenuti daljnje s time, da čekaju da se donosi UPU kako bi 
mogli tražiti lokacijsku dozvolu za projekt, dobiti koncesiju i pronaći investitora. Načelnik navodi da se sve 
pokušalo prilagodili prema zaprimljenim primjedbama te da je prihvaćeno oko 90% primjedbi, da su korigirane 
granice prema Prostornom planu, da je katastar sada u digitalnom formatu sa detaljnim katastarskim parcelama. 
Načelnik zaključuje navodeći kako je Ministarstvo graditeljstva dao svoju suglasnost na plan suglasnost, kao i 
svi ostali nadležni uredi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador – UPU 2. 

Vijećnik Željko Ružić pita da li je predviđen prostor i za ribare. 
Načelnik odgovara potvrdno, navodeći kako je posebno planiran prostor za ribare, da je obveza Lučke 

uprave da se najprije osiguraju potrebe lokalnog stanovništva, a tek nakon toga ostali sadržaj za kojeg će se 
davati koncesija.  

Vijećnik Gianni Ravalico pita da li osoba iz Nove Vasi može vezati svoju brodicu u Karigadoru, na što 
načelnik odgovara potvrdno.  
 

Ad.4. 
 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 

Načelnik navodi kako se i za ovaj urbanistički plan dva puta odradila javna rasprava kako bi se riješile 
određene korekcije, građani su aktivno sudjelovali, prihvatilo se sve što se moglo prihvatiti, došlo se do boljih 
rješenja za prometnice, navodi kako su predložena rješenja puno kvalitetnija u odnosu na sadašnje stanje. Isti 
navodi da Nova Vas do sada nije imala Urbanistički plan uređenja, da se od 2014. godine u tom naselju nije 
moglo graditi, ali da će se sada napokon moći izdavati građevinske dozvole i za Novu Vas. 

Zamjenik načelnika, Neš Sinožić, pita da li će se realizirati cesta kod Silvana Sirotića, prema Ravalico, 
budući da će zona očišćena.  

Doriano Labinjan navodi da se taj dio morao počistiti kako bi se tamo omogućila gradnja i da je tamo 
predviđen put koji će spajati one dvije zone, da je širina ceste planirana u skladu sa UPU-om.  

Neš Sinožić pita kada će se realizirati cesta, na što načelnik navodi da to ovisi o prioritetima – da ako 
realizaciju ceste treba samo jedna obitelj, onda će se malo čekati, ali ako ima više zainteresiranih građana, onda 
će se napraviti prije, prema uplati komunalnog doprinosa. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Nova 
Vas – UPU 3. 

 
Ad.5. 

 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 
Načelnik navodi da je to pokretanje postupka za izradu Urbanističkog plana uređenja građevinskog 

područja naselja Fiorini -UPU 4 te da u privitku odluke je vijećnicima dostavljen i obuhvat građevinskog 
područja. Isti objašnjava da se također i u Fiorinima ne može graditi dok se ne donosi UPU, da će se po 
donošenju odluke očitovati sve institucije koje će davati svoje smjernice a u međuvremenu bi se pokrenula 
javna nabava za izrađivača plana. Načelnik navodi da fale još samo Fiorini, Brtonigla i Kovri, te da će nakon 
toga cijelo općinsko područje biti riješeno, svugdje će se moći graditi. Isti navodi da Prostorni plan definira 
područja za koja ne treba donositi UPU, tako da bi poslije bilo sve riješeno.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
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glasova donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini -
UPU 4. 

 
Ad.6. 

 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. 
Marica Garić navodi da se prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla pristupilo iz razloga što je postojeća odluka usvojena 
2013. godine, kada u općini nije bio ustrojen Vlastiti pogon. Ista nadalje navodi da, s obzirom da je nakon troga 
ustrojen Vlastiti pogon i da isti nije u mogućnosti obavljati određene djelatnosti, revizija je uputila općinu na 
izmjenu ove odluke koja definira koje sve djelatnosti obavlja Vlastiti pogon, koje su djelatnosti prenesene 6. 
maj-u te sve ostalo što je definirano odlukom. Ista navodi kako je proveden postupak savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću i da nije bilo primjedbi, pa je stoga odluka upućena Općinskom vijeću na usvajanje.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na 
području Općine Brtonigla. 
 

Ad.7. 
 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 

Načelnik navodi da je u predmetnoj točci riječ o kući u kojoj stanuje gosp. Darko Jugovac u Fiorinima, 
otac dvije kćeri sa posebnim potrebama. Načelnik navodi da kad je kupovao kuću po stanarskom pravu, dio 
kuće se tada nije mogao kupiti (tavan, podrumi) jer su takva bila pravila, da je on to sve isplatio, ali da bi sada 
trebao još riješiti te neotkupljene dijelove da se može uknjižiti kao vlasnik kuće. Načelnik navodi da je on 
investirao u sve te dijelove, da je općina angažirala vještaka da procjeni koliko je točno investirano i da se 
tražio način da mu se pomogne uz obročno plaćanje, jer nije u zavidnoj financijskoj situaciji te da se u 
konačnici našao model da mu se maksimalno pomogne.  

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je on udovac, vrlo bolestan, sa dvije kćeri vrlo oštećenog zdravlja  i 
sa invalidninom, ali da čini sve kako bi osigurao da kćeri mu ne ostanu bez krova nad glavom.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 291/2 
zgr. k.o. Brtonigla i raspisivanju natječaja za neotkupljene dijelove nekretnine. 

 
Ad.8. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu te pita da li ima pitanja po predmetnoj točci dnevnog reda.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, 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.9. 
 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 

Načelnik navodi da se radi o parceli preko puta kuće gosp. Demarka, da su tražili otkup, da je iznos 
veći od onoga kojim on može raspolagati, da je odrađena procjena nekretnine i da će se ista prodati po tržnoj 
cijeni.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 
nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.10. 
 Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Dorianu Labinjan. 

Načelnik navodi da je to bilo na vijeću, da se prodao jedan dio suvlasničke zajednice po programu 
poticajne stanogradnje, da je zato zabilježba zbog koje vlasnik ne može raspolagati time. Objašnjava kako je 
vlasnik tražio da se zabilježba makne da on može raspolagati nekretninom. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o dozvoljavanju brisanja zabilježbe prava prvokupa i nazadkupa na 15/30 
suvlasničkog dijela k.č.br. 66/12 zgr. k.o. Brtonigla. 
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Ad.11. 

RAZNO 
 
Predsjedavatelj navodi da je na raskrižju blizu uljare, dole kod glavne ceste, bio kontejner za bacanje 

ambalaže od otrova, ali da ga nema više. Pita što je s time.   
Načelnik navodi da kontejner je u vlasništvu privatne tvrtke koju kontaktiramo i zamolimo da nam 

dozvole korištenje kontejnera te da će se pitati zašto ga nisu vratili, ali da se u svakom slučaju ne može prisiliti 
da to naprave jer ta aktivnost nije u nadležnosti 6. maj-a.   

Predsjedavatelj navodi da zakon prisiljava poljoprivrednike da to riješe.  
Načelnik navodi da zakon prisiljava da poljoprivrednici ambalažu zadrže kod sebe i da odlažu po 

propisima kad se organiziraju obilasci. 
Neš Sinožić navodi da uopće se ne postupa po pravilima ako se otpad odlaže u kontejnerima, nego bi se 

otpad trebao preuzeti direktno kod poljoprivrednika i istome bi se trebala izdati potvrda o tome.  
Vijećnica Elena Barnaba' navodi da držanje kontejnera na cesti predstavlja opasnost za djecu i ne slaže 

se s time da se kontejner vrati tamo.   
Vijećnik Gianni Ravalico navodi da on nema nikakvih problema oko toga.  
Načelnik navodi da bi se svaki poljoprivrednik po tom pitanju trebao organizirati samostalno.   
Vijećnica Marija Buršić navodi da se poljoprivrednicima redovito dostavljaju obavijesti kada su akcije 

prikupljanja takvog otpada.  
 
Vijećnica Marija Buršić pita zašto je stala izrada UPU-a Nova Vas zapad. 
Načelnik navodi da investitor nema sredstva i da je zato stala i izrada, jer si je on bio preuzeo obvezu 

plaćanja UPU-a za Novu Vas. Isti navodi da će općina morati poduzeti nešto po tom pitanju.  
Pročelnica Marica Garić navodi da su obuhvaćena zemljišta sada prodana (putem ovršnog postupka), 

ali da se općini nije još nitko javio.  
 
 Zamjenik načelnika Neš Sinožić pita da li cestu blizu arheološkog nalazišta Grumače radi privatni 
investitor. 

Načelnik navodi da je to turistička zona, da su ishođene građevinske dozvole za cestu i za izgradnju 
nekoliko villa, da oni sve rješavaju samostalno. 

 
Zamjenik načelnika, Neš Sinožić pita kako će funkcionirati dalje Razvojna Agencija Brtonigla d.o.o. 
Načelnik navodi da za sada RAB ne radi, da će se ubuduće razmotriti mogućnost daljnje suradnje sa 

Institutom iz Poreča ili zapošljavanje nekog djelatnika, ali da je za sada sve stalo.  
 
Vijećnica Olga Sabadin navodi da je UPU za Karigador donesen te pita da li je realno za očekivati da 

se pokrene izrada ceste sa rotorima.  
Načelnik navodi da je on dobio projekt za realizaciju toga te poziva vijećnike da dođu vidjeti kod njega 

kako sve to izgleda te dodaje kako se radi sve što je moguće kako bi to krenulo.  
Vijećnica Olga Sabadin pita što može općina učiniti da bi se riješio problem bivše Meduze.  
Načelnik navodi da je UPU-om obuhvaćeno sve što su investitori željeli da bude planirano.   
Vijećnica Olga Sabadin pita da li bi se moglo razgovarati sa vlasnicima. 
Načelnik navodi da je razgovarao sa gosp. Širolom, ali da ne može forsirati da se to uredi ako on ne želi 

ili ne može. Svejedno navodi kako će ih pokušati uputiti na to da malo počiste i urede objekt.  
Vijećnica Olga Sabadin također navodi da bi trebalo pripaziti prilikom davanja koncesija kod područja 

Fe-Mija.  
Po pitanju vijećnice Sabadin u svezi smeća iza marketa, načelnik navodi da se sa investitorima na tom 

području diskutiralo o tome i da bi isti krenuli sa projektiranjem, čime će se u konačnici dobiti drugačija i puno 
ljepša i urednija zona. 

 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 33. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:14 sati ! 
 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


