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0KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-17-91 
Brtonigla, 05.04.2017. 

ZAPISNIK sa 
34. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 05.04.2017. godine s početkom u 19:00 sati 
 

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

Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Olga Sabadin, Rino Radin. 
Opravdano su odsutni sljedeći vijećnici: Gianni Ravalico, Elena Barnaba', Bruno Ravalico, Gino 

Paoletić. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik Općine Brtonigla, Marica Garić, 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tea Rakar, viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata 
za EU programe. 

Osim navedenih, sjednici također prisustvuju sljedeće pozvane osobe te im se predsjedavatelj 
zahvaljuje na dolazak: Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ, Nenad Novković iz 
tvrtke Novi urbanizam d.o.o., Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Medica, 
predsjednik Mjesnog odbora Radini. 

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.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je bilo previše materijala za ovu sjednicu i premalo vremena da se 
sve to analizira. Smatra da se na taj način ne radi dobro.  
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu, te se sa 7 (sedam) 
glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći  
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla za 2016. godine 
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla za 2017.godinu 
5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u naselju Brtonigla 
6. Prijedlog Odluke o  raspisivanju natječaja za  kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije 
Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima 
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
9. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla 
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta - UPU 30 
11. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki 
(UPU 22)  
12. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Kovri  
13. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Brtonigla (UPU 1) 
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije 
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2016.godinu 
16. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2016.godinu 
17. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla 
18. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
19. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brtonigla za 2016. godinu 
20. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2016. godinu 
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21. Prijedlog Izvješća o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2016. godinu 
22. Prijedlog Izvješća o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu 
23. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu u 2016. 
godini 
24. Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine 
25. Prijedlog za I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu 
26. Prijedlog za I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2017. godinu 
27. Prijedlog za I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  „Dogradnja i djelomična adaptacija vrtića u 
Brtonigli“  
29. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 
Brtonigla u 2017. godini 
30. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka javne nabave 
31. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  
32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. godinu 
33. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u 
proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” 
34. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje 
nove Opće bolnice u Puli  
35. Prijedlog Odluke o  prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – 
Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet 
36. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola d'infanzia 
Calimero 
37. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. g 
38. Obavijest o opozivu člana uprave Razvojna agencija Brtonigla d.o.o. 
39. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2017. godinu 
40. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za prosinac 2016., siječanj i veljaču  2017. 
godine 
41. Razno 
 

Ad.1. 
Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla dostavljen kao prilog 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 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
 Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan pozdravlja sve prisutne i navodi kako nije pripremio izvješće u sklopu aktualnog sata 
jer ima jako puno točaka na današnjem dnevnom redu, koje će se pojedinačno obrazložiti i time dotaknuti sve 
aktualne teme.  
 Predsjedavatelj otvara raspravu te utvrđuje da nema pitanja niti komentara po predmetnoj točci 
dnevnog reda. 
 

Ad.3. 
Predsjedavatelj daje riječ Borisu Rogiću. 
Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ, navodi kako sukladno članku 17 

Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinsko vijeće mora razmatrati i usvojiti Izvješće o stanju sustava civilne 
zaštite Općine Brtonigla za prošlu godinu. Isti navodi kako je načelnik zatražio i dobio očitovanje o izvješću od 
strane nadležnih operativnih snaga, navodi koje su zakonske promjene stupile na snagu u međuvremenu te 
navodi koji su sve propisi koji reguliraju sustav civilne zaštite. Rogić navodi da je stupio na snagu Pravilnik o 
smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća te da treba pristupiti izradi potpuno nove procjene: 
procjena rizika, koja će biti rađena na potpuno novim osnovama. U tu je svrhu Istarska županija izradila 
smjernice za izradu procjene rizika, a na temelju istih općine i gradovi su dužni početi sa izradom procjena. Isti 
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navodi kako je Služba za civilnu zaštitu odradila koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave te da je 
dogovoren hodogram za izradu tih procjena. Rogić navodi da je procjena temeljni dokument u sustavu civilne 
zaštite i da su ga do kraja 3. mjeseca 2018. godine sve općine i gradovi dužni dostaviti Istarskoj županiji koja 
mora napraviti županijsku procjenu rizika velikih nesreća. Rogić objašnjava da je Stožer savjetodavno tijelo 
koje djeluje i predlaže načelniku donošenje pojedinih odluka, ali da je tu došlo do promjene, da je načelnik 
stožera do sada po službenoj dužnosti bio zamjenik izvršne vlasti i da novi zakoni propisuju da to nije više 
stožer za zaštitu i spašavanje već stožer civilne zaštite te da se može odrediti tko će to biti – predlaže se da to 
bude netko iz vatrogasnih postrojbi, zapovjednik. Rogić navodi da bi za Općinu Brtonigla to bio zapovjednik 
vatrogasne postrojbe iz Umaga. JLS moraju aktivirati postrojbu civilne zaštite, a dogovor je da se aktiviranje za 
Brtoniglu vrši putem javne vatrogasne postrojbe Umag – smatra se da je to najbolji način. Rogić navodi da su 
to razlike u odnosu na prijašnji sustav. Nadalje, isti navodi da je Stožer civilne zaštite imao sjednicu zajedno sa 
svim ostalim stožerima Bujštine i da su se zajedno pripremali akti za izvršnu vlast, da nije bilo potrebe za 
aktivacijom stožera, da je sve bilo u redu. Rogić u zaključku navodi kako Općina Brtonigla ima svu plansku 
dokumentaciju koja je potrebna po zakonu i po pravilnicima, što je i dokazano inspekcijskim nadzorom koji je 
obavljen tijekom prošle godine, kada su sve pregledali i našli da je sve u redu.  

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Predsjednik Općinskog vijća, Ezio Barnaba', navodi da je u zadnjoj točki izvješća navedena  

Veterinarska stanica Rijeka te pita da li su oni dužni ukloniti mačke i pse. 
Gosp. Boris Rogić navodi da se to regulira ugovorom koji je sklopljen s njima.  
Predsjedavatelj komentira da stanje oko tog djela nije zadovoljavajuće. 
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 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla za 2016. 
godinu. 
 

Sjednici se u 19:10 sati pridružuju gđa. Loretta Saina i gosp. Laren Saina. 
 

Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ Borisu Rogiću. 
Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ, navodi kako ove godine vijeće mora po 

drugi put raspravljati i usvojiti taj plan, da su istim opisane zadaće načelnika, koji sada treba donositi odluku o 
izradi procjene rizika i imenovati radne skupine koja će pripremiti sve materijale za to. Rogić navodi kako su tu  
navedene i sve ostale institucije, operativne snage koje po svojim programima su dužni se osposobiti i biti 
spremni za intervenciju. U tabeli je navedeno kolika su sredstva planirana za sve popratne snage.  

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 
donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Brtonigle za 2017. godinu.  

 
Gosp. Boris Rogić napušta sjednicu u 19:23 sati.  

 
Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan navodi da se radi o poljoprivrednom zemljištu kojeg bi općina otkupila, a koje bi 
nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla postalo građevinsko, da se 
zemljište nalazi u naselju Brtonigla i da bi se zemljište platilo po cijeni od poljoprivrednog zemljišta.  

Predsjedavatelj otvara raspravu. 
Franko Turina pita gdje se nalazi predmetno zemljište.  
Načelnik objašnjava gdje se nalazi zemljište (između Carbonere i brda te kod Galerije Rukavina) te 

navodi kako bi bilo šteta da se to ne otkupi jer smatra kako će se ona zona razviti ubuduće i da je bolje da se to 
zemljište rezervira za mlade.   

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o kupnji nekretnina u naselju Brtonigla. 
 

Ad.6. 
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Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan navodi da je gosp. Robi Križan zainteresiran za otkup dijela zemljišta koje se nalazi u 
naselju Fiorini, blizu kuće u kojoj trenutno živi s obitelj te da je dao zahtjev, ali objašnjava da je natječaj 
otvoren za svih, da se odlučilo doći mu u susret u dogovoru sa Mjesnim odborom Fiorini. 

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  raspisivanju natječaja za  kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu 
realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim 
uvjetima. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan  navodi da se predmetno zemljište nalazi u naselju Fiorini, da je zainteresiran kupac 
socijalni problem koji će se pokušati riješiti. Objašnjava kako se radi o obitelji koja je kuću otkupila po 
stanarskom pravu te da bi se sada, putem natječaja, prodao dio kuće koji je ostao neotkupljen. Navodi da se  
gospodinu Jugovcu pokušalo što više pomoći jer je socijalni slučaj, ali sve u skladu sa zakonom.  

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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.8. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da se radi o natječaju koji je raspisan na temelju odluke vijeća i da se prilikom 
prodaje zemljišta priznaje izvršeno ulaganje.   

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 odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.9. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da je projekt izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Brtonigla prijavljen na EU natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava te da je za izradu plana Općini Brtonigla 
dodijeljeno oko 100.000 kuna. Načelnik obaviještava vijećnike da će se prilikom tiskanja konačne verzije 
usvojene odluke, na dnu zadnje stranice dokumenta, postaviti oznaka koja će sadržavati sljedeće elemente: tekst 
„Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije“; amblem (zastava) EU-a i zastava Republike 
Hrvatske; izjava „Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“; naziv fonda 
iz kojeg se projekt sufinancira, „Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj“; naziv projekta, „Izrada 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla“; udio sufinanciranja, 85% EU, 15% RH. 
Objašnjava da je to pravilo kad se radi o Eu sredstvima. Nadaje, zahvaljuje gosp. Nenadu Novkoviću jer je u 
roku od 2,5 mjeseca, od kad je preuzeo posao, sve odradio na vrijeme kako bi stigli dobiti ta sredstva te se još 
jednom ispred vijeća zahvaljuje na suradnji. 

Nenad Novković iz tvrtke Novi urbanizam d.o.o., izrađivač izmjena i dopuna PP-a, pokazuje 
kartografski prikaz Prostornog plana te navodi što je sve napravljeno. Karta je bila na sto A4 papira, navodi 
kako je sada mapa puno preglednija, da je sve precrtano na digitalnoj katastarskoj podlozi. Gosp. Novković 
navodi da je odlukom o izradi izmjena i dopuna PP-a bilo definirano što se treba napraviti, da je glavna svrha 
izrade plana bila da se provjeri potreba izrade UPU-a, jer su oni itekako korisni kada rješavaju stvari, ali 
ponekad nije potrebno ih raditi, te navodi da je bilo interesantno provjeriti ako se može eliminirati potreba 
izrade određenih UPU-a. Isti navodi kako je ostala obaveza izrade UPU-a za sljedeća naselja: Brtonigla, Nova 
vas, Fiorni i Karigador te navodi da ostala mjesta ne trebaju imati UPU, osim za ona koja ga već imaju.  

Načelnik dodaje kako će se u Radinima moći dobiti dozvola i graditi bez potrebe izrade UPU-a, jer 
neće više postojati takva obaveza.  

Gosp. Novković navodi kako će se građevinske dozvole izdavati na temelju odredbi iz Prostornog 
plana. 

Načelnik navodi da ako je bolje imati UPU za neka naselja, a nije propisan, on se svejedno može 
napraviti te navodi da je za veća naselja obavezno donositi UPU.  

Nenad Novković nastavlja prezentaciju navodeći kako su nakon crtanja Prostornog plana dobiveni 
podaci oko toga što treba dalje raditi, da je negdje bilo i do 10% razlike u odnosu na prijašnju podlogu i navodi 
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koje su sve promjene napravljene za područje naselja Brtonigla, Fernetići, Marinčići, Nova Vas, Medelini i  
Donji Srbani, uz napomenu da su izvršene vrlo male promjene budući da nije više bilo mogućnosti širenja 
građevinskog područja. Novković navodi kako je za neuređeno građevinsko zemljište bilo obvezno raditi UPU, 
dok je sada ta obveza eliminirana - odredbe su se prilagodile, da bi se definirali lokacijski uvjeti za zone koje 
nemaju UPU. Što se tiče ugostiteljsko-turističkih i radnih zona, Novković navodi da u županijskom planu 
postoje velika ograničenja, da se sve provjerilo. Navodi da je bilo zahtjeva za takve zone, ali da je sva kvota 
zauzeta, već je sve preraspodijeljeno i alocirano. Međutim, isti navodi kako je sada definirano da tko ima takvu 
zona u roku od 3 godine mora nešto i poduzeti – ili graditi ili nešto drugo, kako bi se poslije eventualno to 
zemljište moglo realocirati te dodaje da se to određuje zakonom i djelomično i županijskim planom. Novković 
navodi da je za cijelo naselje Brtonigla bio definiran status arheološke zone te da je sada maknuta ta zaštita. 
Također je odredbama plana bila definirana tipologija stolarije koja se može koristiti te je sve to sada brisano. 
Novković navodi da je promet usklađen sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i sa županijskim 
Prostornim planom koji je donesen prošlog ljeta, i da se sve to moralo uskladiti sa novim odredbama. Isti 
navodi kako se na samom početku, kada su se analizirali pristigli zahtjevi, nastojalo udovoljiti svemu što je 
racionalno, da se detaljno provjerilo što se sve može napraviti i da se uspjelo udovoljiti većini zahtjeva, ali 
granice građevinskog područja se ne mogu proširiti jer su potrošene kvote. Novković u zaključku navodi kako 
javna tijela nisu imala neke posebne primjedbe, da se jedino Bina Istra bunila na prijedlog u planu da se napravi 
zaštita za buku, navodeći da ih zakon to ne traži, te je općina negativno odgovorila na taj njihov navod.   

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 
Vijećnik Željko Ružić pita da li turistički punktovi koji postoje već puno vremena imaju rok za početak 

gradnje, želi da se potvrdi ta informacija da je taj rok od 3 godine. Posebno navodi kako su na nekim 
punktovima izvršeni radovi čišćenja ali da je nakon toga sve ponovno obraslo vegetacijom. 

Načelnik Doriano Labinjan potvrđuje da je rok 3 godine. Objašnjava da ako se u rok od 3 godine od 
donošenja plana, ne pokreće gradnja, onda se građevinska zona može pomaknuti negdje drugdje, jer je u 
interesu općine da se realiziraju turistički punktovi. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da je postavio pitanje jer gospodin iz Novigrada je imao želju da se 
proširi područje zaštićene zone Grumače, budući da do sada nije ništa učinjeno. 

Načelnik navodi da se sad to ne može, ali da će se svim vlasnicima zemljišta u sklopu TP-ova poslati 
pisana obavijest da imaju rok od 3 godine za realizaciju planiranih projekata. 

Vijećnik Željko Ružić također navodi da Lovačko društvo ima lovno-turistički punkt u Pedroli, kod 
Štancije Drušković. Međutim, navodi kako je prije toga, u ranijem prostornom planu bila planirana druga 
lokacija, kod sadašnjeg kružnog toka, prema igralištu i da su tada bili planirani lovački punkt i streljana, te pita 
da li je to ostalo u planu ili ne. 

Načelnik Općine Brtonigla navodi da je to odavno maknuto iz plana, da je tamo sada planirana 
rekreacijska zona i da je dodana i mogućnost da se napravi dom za starije osobe, preko puta nogometnog 
igrališta, budući da ima zainteresenata i može se dogovoriti smještaj građana Brtonigle po povoljnijim 
uvjetima. Isti navodi kako za streljanu ne zna.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da je u vezi lovišta Lovačkog društva Lepus sklopljen ugovor sa 
Istarskom županijom na određeni broj hektara te da ako se budu razvile turističke zone, onda neće biti više 
potrebno plaćati za te dijelove. Ako bude bilo više TP-ova, biti će manje lovišta i županiji će se plaćati manji 
iznosi za najamninu.  

Načelnik navodi da sada nisu dodani novi turistički punktovi, da su zadnji put dodani 2013. godine i da 
bi trebali izračunati koje bi se površine trebale izuzeti od lovišta (zona + 300 metara okolo) i da se traži 
smanjenje najamnine. Također navodi da bi se trebalo tražiti smanjenje najamnine i za zonu kod aquaparka. 

Predsjedavatelj navodi da treba u svakom slučaju uzeti u obzir da ti TP-ovi nisu još realizirani. 
Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi da je za TP Grumače dobivena građevinska dozvola za cestu i 

da su počeli sa aktivnostima.   
Vijećnica Marija Buršić navodi da je nekad bilo predviđeno da će se dom za starije osobe smjestiti u 

Medelinima te pita da li je lokacija ostala ili ne. 
Doriano Labinjan navodi da je to maknuto iz Medelina jer su tamo šume i imovinsko-pravno bi bilo 

jako teško riješiti situaciju. Također navodi da je dom za starije prebačen u Brtoniglu na državnom zemljištu sa 
opisom oranica. Načelnik navodi da je i za Dom Špinutija predviđeno da može biti dom za starije osobe: 
nekretnina plus cijela parcela na kojoj se dom nalazi, samo igrališta bi bila izuzeta jer su rekreacijski tereni. Isti 
navodi da je na dva mjesta dana ta mogućnost i da su se slijedile smjernice prema kojima te aktivnosti moraju 
biti bliže naselju tako da ljudi mogu prošetati do naselja, ne smiju biti smještene predaleko od naseljenog 
mjesta.  

Vijećnica Marija Buršić navodi da oni Špinutiju vide više kao sportsko-rekreativni centar. 
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Doriano Labinjan navodi da i to može, da se samo dodala jedna mogućnost više, ali da će na kraju 
Mjesni odbor odlučiti. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Brtonigla, uz napomenu da će se na dnu zadnje stranice odluke dodati oznaka koja će sadržavati gore 
opisane elemente kojima će se označavati financiranje projekta iz EU fondova. 

  
Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan navodi da je inicijativa za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja 
Velika Punta pokrenuta po zahtjevu investitora, da su odrađene javne rasprave, da su ishođene potrebne  
suglasnosti Ministarstva graditeljstva, da je planom predviđena gradnja villa, hotela i drugih turističkih sadržaja 
te dodaje kako je u planu detaljno opisano koje su mogućnosti puštene. Također navodi da je UPU 30 usklađen 
sa UPU Karigadora, kako bi planirane ceste bile usklađene i kako bi se sve uklopilo sa naseljem Karigador. 

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 donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta - UPU 30. 
 

Ad.11. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da vezano za aquapark Istralandia, vijeće je već bilo prihvatilo njihov zahtjev 
za proširenje koje je poslano Istarskoj županiji te da bi sada pokrenuli izradu novog urbanističkog plana 
uređenja. 
 Nenad Novković pokazuje na grafičkom prikazu Prostornog plana na koje bi se područje odnosilo 
proširenje i obavještava kako ovdje ne bi ulazio kamp, već samo akquapark i određene nove atrakcije.  

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 izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove 
Ronki (UPU 22). 
 

Ad.12. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi kako je izrada UPU-a za građevinsko područje naselja Kovri već bilo 
pokrenuto od strane investitora, ali budući da je općina otkupila veliki dio građevinskog područja, sada obvezu 
izrade plana preuzima Općina Brtonigla, kako bi se općinska parcela mogla što prije staviti u funkciju.  

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  izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Kovri. 
 

Ad.13. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da je Odluka o izradi UPU građevinskog područja naselja Brtonigla već bila 
donesena, međutim, da se prema sugestiji Nenada Novkovića, ispostavilo da je bolje da se ne ide raditi do 
donošenja novog Prostornog plana, kako bi se obuhvatile i nove parcele (proširenje naselja), po stupanju na 
snagu današnjih odluka, kako bi se obuhvatilo cijelo područje naselja.  

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 izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Brtonigla (UPU 1). 
 

Ad.14. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da današnjoj sjednici prisustvuje i investitor koji je pokrenuo inicijativu za 
izgradnju turističkog kampa te na grafičkom prikazu Prostornog plana pokazuje lokaciju na kojoj bi se 
realizirao ovaj projekt. Međutim, kako se na području općine ne mogu dodati novi turistički punktovi, moraju 
se donositi izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije. Načelnik navodi da su im u Županijskom 
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zavodu za prostorno planiranje savjetovali da se projekt može planirati isključivo putem izmjena i dopuna 
Prostornog plana Istarske županije i da se radi na tome. 
 Investitor Laren Šaina pozdravlja prisutne i navodi kako je mišljenja da će to predstaviti jednu 
mogućnost više za cijelu općinu i da se nada kako će kroz izmjene županijskog plana projekt doći do realizacije 
jer ima i potencijalnih investitora te navodi da je na raspolaganju ako netko ima pitanja. 
 Načelnik navodi da bi mu bilo iznimno drago da opet, nakon Istralandie, domaći ljudi realiziraju takvu 
investiciju na našem području.  
 Predsjedavatelj također navodi da pozdravlja takve inicijative i pozdravlja goste iz Fiorina. 

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 Zaključak o prihvaćanju inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije. 
 

U 20:04 sati gosp. Laren Šaina i gđa. Loretta Šaina napuštaju sjednicu.  
 

Ad.15. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da je za 2016. godinu realizacija Proračuna bila 12.654.394,90 kuna, odnosno  
83,66% od planiranog, dok su rashodi iznosili 11.220.353,28 kuna (51% od planiranog) te navodi kako je 
ostvaren višak prihoda prihoda od 1.434.041,62 kuna. Načelnik naglašava da Brtonigla od 2013. godine posluje 
sa viškom i da je 31.12.2013. bio manjak prihoda od 5.169.000,00 kuna, dok je na dan 31.12.2016. manjak 
prihoda iznosio 2.424.000,00 kuna, što znači da je više nego prepolovljen u odnosu na 2013. godinu. Načelnik 
navodi da na dan 31. prosinca 2016. godine obaveze su iznosile 3.600.000 kuna, da je najviši iznos od 
1.100.000,00 kuna i da se taj iznos odnosi na factoring za muzej vina te također navodi kako je za izgradnju 
ceste Štrpe ostala obaveza prema Hrvatskim cestama u iznosu od 613.000,00 kuna, a za poništenje natječaja 
poljoprivrednog zemljišta ostaje dugovanje od 472.000,00 kuna koje se polako godinama vraća. Načelnik 
navodi da će se tijekom ove godine riješiti kompletno dugovanje prema Hrvatskim cestama, zahvaljujući i 
naknadi za razvoj koja je skuplja pomoću 6. maja, dok će se za ostalo vidjeti ovisno o tome kako će završiti 
spor sa Addiko bankom. Načelnik navodi da što se tiče potraživanja, stanje je pozitivno: 5.200.000,00 iznosi 
potraživanje prema vani, da je najveći iznos 3.300.000,00 kuna za komunalni doprinos, od čega je 2.181.000,00 
kuna prema Golfu Istra u svezi čega je pokrenut upravni spor, za sada ne znamo ako je taj komunalni doprinos 
naplativ. Nadalje, navodi kako je za nekretnine također iznos dosta velik, od čega je rata u iznosu od 
825.000,00 kuna na ime RA Kapital, a koja će se ove godine završiti otplaćivati; navodi da je u svezi zakupa 
nekretnina prema tvrtki Apello data ovrha i da će se za naplaćivanje komunalne naknade (214.00,00 kuna) 
također pokrenuti ovrhe gdje je to moguće.   

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 
donosi Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. 
godinu. 
 

Ad.16. 
Predsjedavatelj navodi da se radi o odluci koja je vezana za prethodnu točku, odnosno za Godišnje 

izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu.  
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 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluka o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 
Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.17. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi kako se predmetnim programom predlaže način pokrivanja manjka od ranijih 

godina.  
Predsjedavatelj navodi kako se takav program donosi svake godine, samo što je u ranijim godinama 

cifra bila puno veća.  
Otvara se rasprava po predmetnoj točci.  
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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.18. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi kako su godišnjim popisom imovina kojeg je općina bila dužna napraviti do 31. 

siječnja, a koji uključuje i popis potraživanja i obaveza, utvrđena određena nenaplativa potraživanja. Ista 
objašnjava kaki su razlozi tome: za neka je dugovanja zastupila zastara, određeni pravni subjekti su brisani iz 
sudskog registra, prestali su postojati, itd. Ista navodi kako je u prilogu odluke dostavljena tablica sa 
prijedlozima za otpis i da bi se prihvaćanjem odluke otpisala potraživanja u sveukupnom iznosu od 23.073,93 
kune, te navodi koji su iznosi po pojedinim vrstama dugovanja (porez na tvrtku, porez na kuću za odmor, 
komunalna naknada, najam stana). Također navodi kako je sve to u tablici detaljno opisano i da su navedeni  
zakonski razlozi otpisa. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda i navodi kako se većina dugovanja 
odnosi na vikendaše. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da imaju pravnog nasljednika i mišljenja je da se ta dugovanja mogu 
naplatiti. 

Predsjedavatelj navodi da se poduzelo sve što se moglo zakonski poduzeti. 
Pročelnica Marica Garić navodi da je problem sa strancima koji su na ovom području zbog dostave, 

posebno sa Slovencima, jer ne preuzimaju poštu. Ista navodi da bi se po zakonu dostava trebala vršiti preko 
veleposlanstva, da se i to pokušalo ali da to nije urodilo plodom, da su veliki problemi oko toga.  

Predsjedavatelj pita da li Općinsko vijeće ima pravo donositi odluku da se neplatišama uskrati voda ili 
struja.  

Pročelnica Marica Garić odgovori da vijeće nema takvo pravo jer općina nije isporučitelj takvih usluga. 
Vijećnica Olga Sabadin navodi primjer iz liste dužnika, pok. Arnautović Ševko, te navodi kako on ima 

nasljednika.  
Marica Garić navodi da rješenjem o nasljeđivanju nasljednici preuzimaju obveze pokojnika samo do 

visine naslijeđenog dijela, tako da se oni ne mogu direktno teretiti za dugove pokojnika.  
Vijećnica Olga Sabadin navodi da su nasljednici naslijedili kuću.  
Načelnik Doriano Labinjan navodi da bi u takvom slučaju trebalo pokrenuti sudski spor i napraviti 

ovrhu na nekretninu, ali da je to jako dugi proces i da se za tako male iznose to ne isplati. 
Marica Garić navodi da bi troškovi ovrhe bili veći od iznosa dugovanja. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Odluku o otpisu potraživanja. 
 

Ad.19. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi da je po programu bilo planirano 823.000,00 kuna i da je realizirano 777.000,00 

kuna te da je u izvješću navedeno koliko je bilo planirano za svaku pojedinu stavku i koliko je ostvareno.   
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, 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 2016. godinu. 
 

Ad.20. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi da je programom bilo planirano 2.830.000,00 kuna, dok je realizirano 

1.074.733,00 kune, te navodi da je nesklad nastao zbog kašnjenja i problema koji su se javili za cestu u 
Karigadoru koja se radi, da je bilo planirano da će se radovi završiti do kraja 2016. godine, ali da se to nije 
desilo, tako da je od planiranih 2 milijuna u 2016. godini realizirano radova u vrijednosti od 471.000,00 kuna, a 
ostatak će se fakturirati u 2017. godini. Ista navodi da je također i stavka projektne dokumentacije realizirana u 
manjim iznosima u odnosu na planiranim – za cestu unutar Poduzetničke zone Štrpe je bilo planirano 
232.000,00 kuna, a realizirano je 35.000,00 kuna, te je općina tek sada u postupku ishodovanja građevinske 
dozvole pa će glavni trošak nastati u 2017. godini.   

Predsjedavatelj otvara raspravu.  
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Vijećnica Olga Sabadin pita kada će se dovršiti radovi na cesti u Karigadoru.  
Načelnik navodi da su se radovi odužili jer su morali intervenirati i Vodovod i HEP, da su se morale 

napraviti nove instalacije za vodu i za struju (dublje u terenu) te navodi kako je to riješeno prije 10-ak dana i da 
bi do 15. svibnja sve trebalo biti gotovo. 

Pročelnica navodi da su Ceste Pula ozbiljan izvođač ali da su bili u problemima, da imaju jako puno 
otvorenih gradilišta u Istri, da imaju problema s radnom snagom, ali da je prekjučer održan sastanak s njima i 
da su rekli kako bi najkasnije do 15.05. cesta trebala biti završena. 

Načelnik navodi kako će u jesen krenuti radovi za izgradnju glavne ceste i rotora. 
Vijećnica Olga Sabadin pita tko je izvođač radova na privatnoj parceli gore u Karigadoru. 
Načelnik navodi da se tamo gradi velika kuća za odmor, da je investitor privatnik i da nekretnina neće 

biti visoka, da mogu imati najviše četiri stanova u objektu. 
Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je mislila da će to biti mali hotel te se žali što u Karigadoru nema 

više šume i stabla. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja, 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 2016. godinu. 
 

Ad.21. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi da je poslovanje Vlastitog pogona izvršeno prema planiranim iznosima. 
Vijećnica Olga Sabadin pohvaljuje što se jako lijepo održavaju zelene površine u Karigadoru te 

obavještava da su posađene pinije ponovno odsječene.   
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 2016. godinu. 
 

Ad.22. 
Predsjedavatelj navodi kako je u izvješću sve detaljno prikazano te otvara raspravu 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 Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.23. 
Predsjedavatelj navodi kako je u izvješću sve detaljno prikazano te otvara raspravu 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 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu u 
2016. godini. 
 

Ad.24. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi kako je vijećnicima dostavljeno izvješće sa svim aktivnostima koje se rade, 
da se izvješća dostavljaju svakih 6 mjeseci te da je unutar istoga navedeno što sve sprema za EU fondove, da se 
također za EU fondove priprema i projekt novog kanalizacijskog sustava za Brtoniglu i za Novu Vas bez 
pročistača (u tijeku je faza rješavanja imovinsko-pravne situacije), da se za Arheološki park Santi Quaranta 
radilo na projektnoj dokumentaciji i da je novim Prostornim planom dodana lokacija gdje će se graditi objekt, 
da je nabavljen kombi za potrebe klubova i udruga, da su također u dijelu komunalnih djelatnosti detaljno 
obrazložene odrađene aktivnost te da su navedeni i troškovi koji su plaćeni iz stavke proračunske zalihe kojom 
raspolaže direktno načelnik, dodajući kako su sredstva korištena pretežito za obrazovne svrhe i dodatne 
pomoći. Načelnik navodi kako se izvješće sastavlja na način da svoj rad bude što transparentniji i da se vidi na 
što su trošena sredstva iz 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 
donosi Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za 
razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine. 
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Ad.25. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan navodi da ima nekoliko bitnijih izmjena Proračuna Općine Brtonigla za 2017. 
godinu: u prihodovnom i rashodovnom dijelu proračun je povećan za 912.000,00 kuna, a glavni su razlozi to 
što se morao dodati veći iznos za izgradnju ceste u Karigadoru koja nije izvršena lani, da Turistički punkt 
Gromače je dobio građevinsku dozvolu za cestu i da će se odraditi pristupni put (koristiti će se komunalni 
doprinos plus dodatna sredstva investitora), za Kaštijun će se svake godine financirati kredit na temelju 
sporazuma koji je sklopljen sa županijom, i to u godišnjem iznosu od 35.000,00 kuna (sad se potpisuje ugovor); 
dodana je stavka za nabavu novog traktora sa prikolicom (180.000,00 kuna) jer je investicija kandidirana na 
natječaj Ministarstva graditeljstva te još dodaje kako su se iskorigirali iznosi za projektnu dokumentaciju.  

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 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu. 
 

Ad.26. 
Predsjedavatelj navodi kako se radi o dokumentu koji prati izmjene i dopune proračuna te otvara 

raspravu 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 
donosi I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2017. godinu. 
 

Ad.27. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi da se u Socijalnom programu za 2017. godinu povećava iznos za pomoći 

umirovljenicima od 12.000,00 na 50.000,00 kuna. 
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 I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu. 
 

Ad.28. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Dogradnja i 
djelomična adaptacija vrtića u Brtonigli“ donosi u svrhu kandidiranja investicije na EU fondove, da se u travnju 
raspisao natječaj i da je sve spremno za prijavu projekta. Isti navodi kako je jedna bitna stavka aplikacije 
upravo odluka koja se predlaže. Navodi kako se projekt kandidira na mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja, 
da se očekuje financiranje od najviše 80%, a 20% će biti vlastita sredstva, da je općina također u kontaktu i sa 
Talijanskom unijom za pomoć oko dijela vlastitog sufinanciranja.   

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Dogradnja i djelomična adaptacija vrtića u 
Brtonigli“. 
 

Ad.29. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi kako po preporukama Državne revizije i po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, 

za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta treba provoditi javni natječaj, da ga je 
općina provela i da je donijeta Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti na jedno od prethodnih vijeća, da 
je raspisan natječaj i da je najpovoljniji ponuditelj Obrt Dario Šaule iz Grožnjana. Ista navodi kako je 
vijećnicima dostavljen prijedlog odluke, prijedlog teksta ugovora i prijedlog odluke o usvajanju. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li je on bio jedini ponuditelj. 
Marica Garić navodi da je on bio jedini ponuditelj.  
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 povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Općine Brtonigla u 2017. godini. 
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Ad.30. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi kako je sa 01.01.2017. godine stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi, da se 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave uskladio sa novim zakonom, da su neke odredbe 
pojednostavljene vezano za pragove nabave i prikupljanje ponuda te provedbe javnog poziva. Ista objašnjava 
kako se za velike nabave iznad 500.000,00 kuna provodi klasičan postupak javne nabave sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi i putem elektronske javne nabave.  

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 Pravilnik o provedbi postupka javne nabave. 
 

Ad.31. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti novih prijedloga, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla. 
 

Ad.32. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
Marica Garić navodi kako se izmjena odluke o financiranju donosi prvenstveno zbog predstojećeg 

raspuštanja sadašnjeg saziva vijeća, kojem prestaje saziv sa danom stupanja na snagu odluke Vlade o 
raspisivanju izbora.  

Predsjedavatelj navodi kako će novaca biti dok traje mandat. 
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 izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.33. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, navodeći kako je već objasnio o čemu se radi. 

 Doriano Labinjan objašnjava kako je stavka planirana izmjenama i dopunama Proračuna te da bi se 
predmetnom odlukom načelnik ovlastio za potpisivanje ugovora sa Istarskom županijom za sufinanciranje 
Kaštijuna, da su u privitku prijedloga odluke dostavljene i tabele sa udjelima pojedinih općina i gradova 
županije.   
 Vijećnica Marija Buršić pita da li je to godišnji iznos za 20 godina. 
 Doriano Labinjan potvrđuje da je 35.000,00 kuna godišnji iznos i da se ugovor sklapa na 20 godina. Isti 
dodaje kako je veći dio projekta financiran iz EU fondova, ali da ostatak obaveza pripada Istarskoj županiji i 
svim gradovima i općinama koji će biti korisnici tog centra za gospodarenje otpadom.  
 Vijećnica Marija Buršić pita na što se odnosi iznos od 94.000,00 eura. 
 Marica Garić navodi da je to ukupan iznos za sve godine. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u 
proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun”. 
 

Ad.34. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi da veliki dio projekta financira Ministarstvo zdravlja RH, ali da dio moraju 
financirati Istarska županija zajedno sa svim gradovima i općinama, po istom principu kao za Kaštijun.  

Vijećnica Marija Buršić pita da li bi to bilo 62.000 kuna godišnje. 
Načelnik potvrđuje te navodi kako bi obveza trajala do 2036 i dodaje kako se tu radi o većem iznosu jer 

Vlada sufinancira projekt u manjem postotku u odnosu na EU fondove. 
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 Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje 
nove Opće bolnice u Puli. 
  

Ad.35. 
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Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
 Doriano Labinjan navodi kako se trgovačko društvo Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga 
d.o.o. Buzet zatvara i da se slijedom toga mora prenijeti vlasništvo, slijedom čega druge tvrtke dobivaju veći 
udio vlasništva. Isti navodi kako je izgradnja Butonige financirana sredstvima Istarskog vodovoda i Vodovoda 
Pula te da se sada vlasništvo prenosi Istarskom vodovodu, jer samo jedna tvrtka može upravljati sustavom, dok 
će se Vodovodu Pula doplatiti razlika za korištenje vode, a trgovačko društvo Vodovod Butoniga d.o.o. se gasi.  

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 prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod 
Butoniga d.o.o. Buzet. 
 

Ad.36. 
Predsjedavatelj navodi kako se mijenja samo par riječi, odnosno nekoliko tehničkih stvari u Odluci o 

osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero te predlaže da se prihvati prijedlog odluke. 
Vijećnica Marija Buršić potvrđuje da se radi o proceduralnim izmjenama.  
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 izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola d'infanzia 
Calimero. 
 

Ad.37. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi kako je bio najavio da postoji nezadovoljstvo u svezi rada direktorice 
Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o., a posebno za rezultate u prošlog godini, te da se zbog toga prekinula 
suradnja s njom, da ona nije više zaposlena u RAB d.o.o., ali da se moraju poštivati zakonske obaveze, odnosno 
isplata otpremnine. Slijedom navedenog, navodi kako se financijski plan mora prilagoditi toj situaciji kako bi se 
mogla isplatiti otpremnina. Načelnik navodi kako ukupni iznos financijskog plana se neće mijenjati već se dio 
koji je bio predviđen za plaće prenosi na isplatu otpremnine. Navodi kako se nije zaposlio novi direktor, da će 
se pričekati novi saziv vijeća i novi mandat načelnika za izbor nove osobe koja će preuzeti tu funkciju.  
 Vijećnik Željko Ružić se slaže da novo vijeće izabere direktora te pita da li se mora to odraditi u ovom 
trenutku. 
 Načelnik navodi da da, da se mora riješiti taj problem kako se ne bi prenosio novom sazivu, dok se sve 
ostale odluke oko toga prepuštaju novom vijeću. 
 Vijećnica Dragana Mijatović pita da li je otpremnina 57.600,00 kuna. 
 Doriano Labinjan navodi da se radi o bruto iznosu otpremnine, sa porezima. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o prihvaćanju I. Izmjena financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. 
godinu. 
 

Ad.38. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 

 Doriano Labinjan navodi kako je već obrazložio motive opoziva člana uprave te da se po zakonu 
moraju i službeno obavijestiti članovi Općinskog vijeća o opozivu.  

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 Obavijest o opozivu člana uprave Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.. 
 

Ad.39. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.  
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi niti prijedloga, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 
glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2017. 
godinu. 
 

Ad.40. 
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 
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prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za prosinac 2016., siječanj i 
veljaču 2017. godine.  
 

Ad.41. 
RAZNO 

 
Predsjednik Mjesnog odbora Radini, Goran Medica, obavještava kako je cesta za Radine u lošem 

stanju, da bi ju trebalo barem malo popuniti sa strane.  
Načelnik Doriano Labinjan navodi kako je večeras donesena odluka o povjeravanju usluge održavanja 

nerazvrstanih cesta te da će se odabrani vršitelj usluge odmah angažirati da se to riješi.  
 Vijećnik Željko Ružić navodi da je on najstariji vijećnik, da se uvijek odazvao svim sjednicama, 
zahvaljuje se vijeću ali također navodi kako želi navesti par stvari. Navodi kako je bilo više puta situacija da je 
njih četiri vijećnika moglo otići sa sjednice kako ne bi došlo do kvoruma, ali mišljenja je da su u tako malim 
sredinama svi vijećnici isti, bez obzira iz koje su stranke ili liste. Smatra kako miješanje „boja“ (stranaka) ne 
vodi ničemu nego da je bitno da se nešto napravi te navodi kako se po njegovom mišljenju u ovom mandatu 
dosta stvari i napravilo. Nastavlja navodeći kako se nada da će novi saziv vijeća isto tako biti konstruktivan i da 
neće biti svađa, da ne zna da li će on biti u vijeću jer ima previše obaveza, da ne zna da li će SDP predložiti 
listu za načelnika. Isti navodi kako je aktivan u udruzi gljivara, da želi da se manifestacija gljiva dodatno 
obogati za iduću godinu. Također navodi kako je on 1993. godine osnovao lovačko društvo i da je obnašao 
funkciju prvog predsjednika istoga društva te da bi mu bilo žao da se ne dovrši lovačka kuća. Želi svima koji će 
biti na funkciji vijećnika da također završi mandat bez svađa ali navodi kako se nada da će oporba ubuduće biti 
još aktivnija, ali samo za pozitivne i konstruktivne prijedloge. Smatra kako klubovi vijećnika koji se rade prije 
same sjednice vijeća nisu potrebni u tako malim sredinama, da se to inače radi na nivo županije ili države, da se 
za neke stvari moglo više popričati, da je bitno dogovoriti se i uključiti i oporbu, da su se neke stvari mogle 
lijepo dogovoriti i usuglasiti i prije sjednice. Zaključuje navodeći kako se nada da će budući saziv vijeća biti 
bolji po tom pitanju. Zahvaljuje se svima.  
 Predsjedavatelj se zahvaljuje vijećniku Željku Ružiću ali i svim ostalim vijećnicima na potpori i na 
pomoći, navodeći kako su puno doprinijeli radu ovog mandata. Isti navodi kako je mišljenja da se napravilo 
puno dobrih stvari, da su se večeras i vidjeli rezultati tog rada kao što su sufinanciranje Europske unije za jedan 
projekt te pripremljen projekt vrtića za kandidiranje na EU fondove i da će sav rad doći na naplatu. Navodi 
kako je njegov obraz čist, da nije bilo svađe tijekom ovih 4 godina, da nije nikad zabranio riječ vijećnicima i da 
su svi mogli reći što su htjeli te da je što drugi vani pričaju sasvim druga stvar. Smatra da je sve što je bilo na 
vijeću bilo jako korektno, demokratsko te da se nada kako će i u budućem sazivu biti tako kako je bilo tijekom 
ovih 4 godina. Poziva svih u srijedu na proslavu Sv. Zenona, Dana općine, gdje će se prezentirati rezultati rada, 
a naročito i monografija koja će se objaviti za mjesec dana. Također navodi kako će tijekom proslave nastupiti i 
zbor koji je osnovan prije 4 mjeseca, a koji će po prvi put od kad je osnovana općina pjevati himne te da će 
također pjevati i pjesme koje imaju 200-300 godina. Navodi kako će se nakon sjednice održati domjenak. 
Zahvaljuje se svima i navodi kako se nada da će u budućem sazivu vijeća i dalje biti dobra atmosfera kao što je 
bila u ovih 4 godina. 
 Načelnik navodi da u 17:00 sati u srijedu je otvorenje izložbe Dječjeg vrtića u zgradi budućeg muzeja 
vina, a u 18:00 je svečana sjednica. Posebno se zahvaljuje socijalnom vijeću, a pogotovo vijećnici Dragani 
Mijatović, budući da je prošlog vikenda održana medicinska zdravstvena akcija na kojoj je pregledano preko 
130 ljudi, napravljen im je ultrazvuk štitnjače i drugih organa. Navodi kako su na raspolaganju bila dva 
vrhunska uređaja koja se koriste u bolnicama i koja koštaju preko 700.000 kuna, a koja su nam zastupljena iz 
tvrtke Philips. Navodi kako je na predavanju bilo također veliki broj ljudi, a pregledi su obavljeni u petak 
navečer i u subotu kroz cijeli dan. Objašnjava kako je to bio jedan od razloga zbog kojih je odgođena sjednica 
vijeća, budući da su i Dragana i Olga bile dosta zauzete oko toga. Zahvaljuje se svima koji su sudjelovali u 
tome, navodeći kako se nada da će se ta aktivnosti nastaviti i ubuduće jer smo jedini koji rade te preventivne 
zdravstvene akcije, a svi nas hvale radi toga. Načelnik se pridružuje svim zahvalama koje je Predsjednik 
Općinskog vijeća napravio, navodi da mu je bilo jako ugodno u tom sazivu raditi sa vijećnicima, da nije uvijek 
bilo tako, da je nekad bilo jako burno na vijeću, da je to bio jedan od najboljih saziva u smislu konstruktivnog 
rada i mirne atmosfere, da nije nikad gledao od koga je došao prijedlog nego da su se svi dobri prijedlozi uvijek 
uzimali u obzir, a posebno prijedlozi koji su bili konstruktivni i koji su donosili boljitak građana. Posebno mu je 
bilo drago što su se svi tako ponašali te se još jednom zahvaljuje svima. Obavještava prisutne kako se on neće 
kandidirati za načelnika ali da su mu ta tri mandata bila stvarno veliko iskustvo i da se nada kako je uspio, 
zajedno sa svim vijećnicima tijekom 3 saziva, ostaviti nešto za sobom, da se nada da je unaprijeđen standard 
građana i da je poboljšan život na području općije, jer mu je to uvijek bio prioritet. Želi svim kandidatima za 
članove Općinskog vijeća i za načelnika puno uspjeha i da ostvare i bolje rezultate jer je svima cilj da život na 
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području općine bude što bolji. Navodi kako će u srijedu održati prezentaciju rada tijekom zadnjih četiri godina 
te još jednom poziva vijećnike na zajedničku proslavu dana općine.  
 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 34. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 21:02 sati ! 

 
 
  Zapisničar:            Predsjednik Općinskog vijeća: 

  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba'  


