
 
 

 

 

KLASA: 023-01/17-10/05 

UR.BROJ: 2105/04-01-17-12 

U Brtonigli, dana 19. prosinca 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

održane dana 19. prosinca 2017. godine s početkom u 18:00 sati. 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

  

 Sjednici prisustvuju sljedeći izabrani članovi za Općinsko vijeće: Ezio Barnaba', dr.sc. 

Igor Palčić, Ivana Sissot, Lorena Lubiana Belle', Franko Fernetić, Marija Buršić, Mauricio 

Veronese, Željko Ružić. 

 Opravdano odsutni: Olga Sabadin, Keti Visintin, Elena Barnaba'. 

 Od strane Općinske uprave nazočni: načelnik, Paolo Klarić, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac, Dorijana Damjanič, 

računovodstveni referent i Tea Rakar.  

 Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Doriano Labinjan, zamjenik načelnika, Neš 

Sinožić, zamjenik načelnika, Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran 

Vitasović, Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas. 

 Sjednici se odazvao sljedeći predstavnik tiska: Luka Jelavić za Glas Istre i Bujštinu.  

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda. Ujedno predlaže da se pod 

rednim brojem 24. dodaje točka u sklopu koje se predlaže donošenje Odluke o dodjeli 

studentske stipendije studentici Dionei Sirotić koja je redovno upisana na trogodišnji studiji 

ali koja ne ispunjavanja uvjete iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine 

Brtonigla, čime bi se točka „Razno“ premjestila pod rednim brojem 25. predloženog dnevnog 

reda. 

 U 18:05 sati sjednici se pridružuje vijećnica Elena Barnaba'. 

 Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema primjedbi po pitanju dnevnog reda i da se 

vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda te nakon što objašnjava vijećnici Eleni 

Barnaba' o sadržaju točke radi koje se predlaže dopuna dnevnog reda, daje prijedlog novog 

dnevnog reda na glasovanje, te se sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Prijedlog III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu 

4. Prijedlog I. Izmjene  i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brtonigla u 2017. g 

5. Prijedlog II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine 

Brtonigla za 2017. godinu 

6. Prijedlog III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2017. godinu 

7. Prijedlog II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 

gospodarstvu za 2017. godinu 

8. Prijedlog III. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 



 
 

 

 

9. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, projekcija za razdoblje 2019. i 

2020. godine, Plan razvojnih programa  

10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu  

11. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018. 

godinu 

12. Prijedlog Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2018. godinu 

13. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 

2018.godinu 

14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla 

u 2018. godini 

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  

Općine Brtonigla u 2018. godini 

16. Prijedlog Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2018. godinu 

17. Prijedlog Odluke o porezima Općine Brtonigla 

18. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2018. godinu 

19. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2018. godinu 

20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Brtonigla 

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2018. godinu 

22. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

području Općine Brtonigla u 2018. i 2019. godini   

23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 

nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla 

24. Odluka o dodjeli studentske stipendije studentici koja je redovno upisana na trogodišnji 

studiji ali koja ne ispunjavanja uvjete iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja 

Općine Brtonigla 

25. Razno 

 

 

AD.1.   

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 4. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća 

te poziva prisutne na davanje primjedbi.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla. 

 

AD.2.   

Aktualni sat 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik pozdravlja sve prisutne te ih obavještava o novostima na području Općine 

Brtonigla od zadnje održane sjednice vijeća. Navodi kako su krenuli radovi na cesti Brtonigla-

Radini za popravak bankine, da su Istarske ceste krenule cestu barem djelomično sanirati, 

kako bi se promet mogao bez problema odvijati dok se izvršavaju radovi u Karigadoru, da 

promet bude siguran za dionicu prema Umagu, budući da se zadnjih mjesec dana tamo odvija 

jako puno prometa.  Što se tiče ceste u Karigadoru, načelnik navodi da radovi teku po planu, 

da je ovih dana bilo malo kiše koje su sputavale izvođača radova oko izvršenje radova ali da 

se vratilo lijepo vrijeme i da radovi mogu sada nastaviti. Načelnik navodi da je objavljen 

drugi natječaj za dodjelu stipendija, da je trenutno vani privremena rang lista za još dvije 



 
 

 

 

stipendije, čime bi ukupno bilo 6 stipendija za akademsku godinu 2017/18. Isti navodi kako se 

održao Božićni sajam u Brtonigli, da je u nedjelju vrijeme bilo ružno, ali da je subota bila 

lijepo posjećena, sa pravim hladnim ugođajem za Božićni sajam. Nadalje, navodi kako je 

povodom Božića dodijeljeno pedeset poklon bonova za najpotrebitije osobe sa naše općine u 

vrijednosti od 300 kuna za živežne namirnice i higijenske potrepštine pri lokalnoj trgovini 

Brionka d.o.o., da je sugrađanima koji su smješteni u domovima u Brkaću, Puli i Novigradu 

također pripremljeno 12 poklon paketa sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama 

u vrijednosti od 100 kuna, da je danas zajedno sa predsjednicom Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb, školstvo i kulturu bio u posjetu novigradskom domu i dijelio poklon pakete, 

budući da je tamo smješteno devet korisnika sa područja Brtonigle. Načelnik navodi kako je  

na Internet stranicama i na ulazu u općini je stavljena na savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te za 

odvojeno prikupljanje određenih kategorija otpada, navodi kako je dobro da se pročita tekst 

iste odluke budući da će se ona predložiti na prihvaćanje tijekom siječnja, dodajući kako se  

na istu mogu dati primjedbe. Isti objašnjava kako će se odlukom promijeniti način plaćanja, 

da će se drugačije definirati koeficijenti, da neće biti više bitna kvadratura stambenih jedinica 

već volumen kreiranog otpada, a koji će se mjeriti putem spremnika kreiranog otpada, prema 

broju izvršenih odvoza smeća, što će rezultirati promjenom u visini cijene za odvoz otpada i 

načinu zaračunavanja naknade. Načelnik također navodi kako je 10. prosinca, zajedno sa 

predsjednikom vijeća i delegacijom iz Udruge Bolletus, bio u posjeti Općini San Canziano 

d'Isonzo, povodom njihove tradicionalne manifestacije „Incontro dei popoli“, u sklopu koje se 

pali božićna jelka, a kojoj su prisustvovale i Općina San Canzian iz Austrije i Općina Divača 

iz Slovenije, sa kojima su se razmijenila iskustva i dogovorile moguće suradnje na fondovima 

Europske unije (Interreg programi). 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', dodaje kako je susretu prisustvovao i talijanski 

„onorevole“ koji se upravo vraćao iz Zagreba, a s kojim je dogovoreno ponovno pokretanje 

Saveza Alpe Adria, a krenulo bi se sa spomenutim općinama koje su bile prisutne tijekom 

susreta, a Brtonigla bi se uključila putem sudjelovanja i organiziranja sportskih i kulturnih 

manifestacija. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je on zaslužan za navedeni susret, budući da ih je 

on bio pozvao na Dane gljiva. Također predlaže da se prilikom bratimljenja sa gradovima 

zaista i organiziraju susreti i zajedničke aktivnosti na temu kulture, sporta ili europskih 

fondova, a ne da sve ostane samo „na papiru“, da se vide rezultati i da se suradnja zaista 

nastavi.  

Predsjedavatelj konstatira da nema daljnjih pitanja te zatvara raspravu po predmetnoj 

točci dnevnog reda. 

 

Ad.3. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako je račun prihoda smanjen za 6.182.516,83 kn, da 

novim rebalansom ukupni planirani prihodi iznose 15.943.564,00 kn dok je rashodovna strana 

smanjena za 11.740.691,83 kn, a ukupni rashodi iznose 15.043.564,00 kn, uz planirani višak 

od 900.000,00 kn. Navodi kako je na računu financiranja također smanjen cjelokupni iznos, 

što se veže za projekt u iznosu od 5 i pol milijuna kuna za dogradnju i adaptaciju vrtića koji se 

neće ostvariti u ovoj godini nego se prebacuje za iduću godinu. Također navodi kako su na 

rashodovnoj strani pojedine stavke za realizaciju određenih projekata smanjene, a to se 

pogotovo odnosi na investicije koje se neće realizirati u idućoj godini. Načelnik još navodi 

kako ostvarenje proračuna do 18.12. iznosi 10.397.487,36 kuna. Što se tiče prihoda, navodi 

kako se smanjenje pretežito odnosi na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 



 
 

 

 

tijela EU-a, odnosno na kapitalne pomoći za realizaciju određenih projekata i za financiranje 

projekata iz državnog i županijskog proračuna. Isto tako, navodi kako su smanjeni komunalni 

doprinos i prihodi od prodaje materijalne imovine te da su na rashodovnoj strani smanjene 

investicije i projekti koji se neće ostvariti do kraja ove godine.         

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi III. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.4. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako je Program održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Brtonigla sastavni dio Proračuna Općine Brtonigla, da je došlo do 

izmjene u stavci javne rasvjete, gdje je ta stavka povećana s obzirom na izvršena ulaganja u 

javnu rasvjetu u ovoj godini, sa 280.000,00 kn na 345.000,00 kn, objašnjavajući kako se radi 

o usklađenju programa sukladno izmjenama proračuna. Također navodi da su potrebna 

financijska sredstva koja su osigurana za ova ulaganja planirana po programu za 2017. 

godinu, da je bilo predviđeno 795.000,00 kuna te da se nakon povećanja od 65.000,00 kuna iz 

komunalne naknade planira iznos od 860.000,00 kuna, dok su ostali izvori sredstava (naknada 

od korištenja grobnih mjesta) ostali neizmijenjeni.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi I. Izmjene i dopune Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2017. g. 

 

Ad.5. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako se iz dostavljenih materijala može vidjeti kako 

su III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu smanjena 

financijska sredstva za investicije koje se neće realizirati u ovoj godini te da je u II. 

Izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 

2017. godinu, za  sve investicije koje se neće ostvariti do kraja ove godine, naveden iznos od 

0,00 kuna. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene Plana gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.6. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi da je, kao u prethodnoj točki, u II. Izmjenama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla 

za 2017. godinu, za sve investicije koje su trebale biti realizirane, a da nisu ostvarene tijekom 

ove godine,  naveden iznos od 0,00 kuna.  



 
 

 

 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.7. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako se izmjene programa prvenstveno odnose na 

iznose za potrebe dječjeg vrtića zbog povećanja stavke za troškove zaposlenika, za dar djetetu 

kao i za materijalne troškove, za zdravstvenu zaštitu i mjeru deratizacije, dezinsekcije i 

dezinfekcije (zbog povećanih intervencija tijekom 2017. godine), iznos za program civilne 

zaštite, zaštitu od požara i vatrogastvo, zaključujući kako su to osnovne izmjene koje su 

izvršene izmjenama programom.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. godinu. 

 

Ad.8. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako se izmjene Socijalnog programa odnose 

prvenstveno na preventivnu zdravstvenu akciju, odnosno sufinanciranje besplatnog 

savjetovališta, za koju je stavku osiguran iznos od 300 kuna – do sada je za stu stavku 

potrošen iznos od 221 kunu, a savjetovalištu je sudjelovalo 40-ak osoba. Također navodi da je 

povećan iznos ostvarenih troškova za godišnju preventivnu zdravstvenu akciju – iznos se 

povećava sa dosadašnjeg iznosa od 5.336 kuna na iznos od 5.000 kuna, dok je iznos planiran 

za specijalističke preglede povećan na 3.700,00 kuna. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi III. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine 

Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.9. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić objašnjava da je na prihodovnoj strani bila greška, navodeći 

kako se radi o točci vezanu za participaciju roditelja za djecu dječjeg vrtića, da je u prijedlogu 

materijala iznos 33.000,00 kuna, ali da se isti mora povećati na 330.000,00 kuna  da se radi o 

štamparskoj grešci - stavku je potrebno povećati za 297.000 kuna. Također navodi kako se  

isti taj iznos smanjuje sa stavke 7112 građevinsko zemljište. Također navodi kako je u odnosu 

na prvi prijedlog proračuna dodana još jedna stavka, a to je 63241 Kapitalne pomoći od 

institucija i tijela Europske unije – natječajem Lokalne Akcijske Grupe Sjeverna Istra za 

operaciju 7.4. omogućiti će se kandidiranje jednog projekta u maksimalnom iznosu od 

150.000,00 kuna, za što je predviđena stavka u proračunu na prihodovnoj i na rashodovnoj 

strani, gdje je za isti taj iznos povećana stavka za školu Nova Vas. Također navodi da je i 

prijedlog gosp. Ružića sa zadnje sjednice vijeća da se uvrsti posebna stavka za održavanje 



 
 

 

 

Galerije Aleksandar Rukavina prihvaćen, a stavka iznosi 9.000 kuna te za toliko je smanjena 

stavka općeg održavanja. Načelnik navodi kako je sveukupan iznos rashoda i prihoda ostao 

isti, kao u prvom prijedlogu proračuna – sveukupan iznos prihoda iznosi 32.886.000,41 kn, 

dok planirani rashodi iznose 31.986.000,41 kn, sa planiranim viškom od 900.000,00 kuna.   

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da mu je drago što je prihvaćen njegov prijedlog, smatra 

da je vrijeme da bude posebna stavka samo za galeriju i da se nada kako će tako ostati i dalje. 

Pita da li je iznos u svezi natječaja za udruge (lovačko društvo, ambasada, Bolletus) ostao isti 

kao lani (20.000 kn). 

Načelnik navodi kako je iznos te stavke povećan. 

Pročelnica navodi da je iznos predviđen po vrstama djelatnosti, ovisno o vrsti udruge, 

ali da je u proračunu stavka izražena zajednički za sve udruge. Ujedno navodi kako j ukupan 

iznos stavke povećan na 30.000 kuna i da će natječaj za dodjelu sredstava biti raspisan u 

veljači. 

 Načelnik objašnjava kako je prošle godine stavka iznosila 22.000 kuna, dok je ove 

godine povećana na 30.000 kuna.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da on to pita za Bolletus ali i za Lovačko društvo. 

Također navodi da se iznos koji se dobiva od općine za manifestacije u skoro istoj visini daje 

Odboru za socijalnu skrb i da se upravo sada rješava da najpotrebitiji građani dobiju takvu 

pomoć do kraja godine. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu, projekcija 

za razdoblje 2019. i 2020. godine, Plan razvojnih programa. 

 

Ad.10. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi da se Odlukom o izvršavanju Proračuna određuje 

struktura primitaka i izdataka, opseg zaduživanja, upravljanje dugom te pojedine ovlasti 

načelnika u izvršavanju proračuna. Ista navodi kako je do 15. siječnja, nakon usvajanja 

proračuna, Jedinstveni upravni odjel dužan proračunske korisnike obavijestiti  o odobrenim 

sredstvima za 2018. godinu, da je proračunom predviđena proračunska zaliha u iznosu od 

50.000,00 kuna, da sredstvima iz proračunske zalihe raspolaže načelnik, da se mogu koristiti 

za financiranje rashoda za izvanredne događaje, za eventualne ekološke nesreće ili 

elementarne nepogode ili slično. Nadalje, navodi kako se sredstva proračunske zalihe ne 

mogu koristiti za pozajmice, a u šestomjesečnom izvještaju načelnika navedeno je koliko je 

sredstava iz proračunske zalihe korišteno u određenom periodu. Pročelnica navodi kako 

prema odredbama Zakona o proračunu, općina je dužna uvesti riznicu za proračunske 

korisnike, ali da ove godine, obzirom da informatički općina nije još spremna, biti će 

prijelazni proračunski period za uvođenje riznice, a u proračunu su prikazani prihodi i rashodi 

proračunskog korisnika dječjeg vrtića iako ove godine vrtić nije dužan uplaćivati sredstva u 

proračun. Slijedom svega navedenog, pročelnica navodi kako je u članku 9 Odluke o 

izvršenju proračuna navedeno kako je dječji vrtić dužan tromjesečno izvještavati JUO o 

ostvarenim i utrošenim sredstvima iz proračuna. Da bi se uredili odnosi općine i proračunskog 

korisnika vezano za izvještavanje i dokumentaciju ostvarivanja vlastitih prihoda i utrošenih 

namjenskih prihoda, načelnik je dužan izraditi posebne upute o načinu praćenja i ostvarivanju 

vlastitih namjenskih prihoda dječjeg vrtića. Nadalje, navodi kako je odlukom regulirana 

isplata sredstava iz proračuna, definirano koji su instrumenti osiguranja plaćanja, itd. 

Pročelnica navodi kako u poglavlju odluke kojim se regulira zaduživanja i davanje jamstva, 



 
 

 

 

definirano je da se općina može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, a isključivo za 

premošćivanje jaza nastalog zbog dinamike priljeva sredstava, odnosno za kratkoročno 

zaduživanje koje se mora zatvoriti u proračunsku godinu. Također je odlukom predviđeno da 

se općina u 2018. godini može zadužiti kratkoročno maksimalno do 2 milijuna kuna, a ako bi 

došlo do toga, to bi bilo korištenje minusa po žiro računu poslovne banke. Također navodi 

kako je zaduživanje predviđeno i za kapitalne izdatke, što je predviđeno i proračunom, u 

slučaju da nam budu odobrena sredstva po prijavljenim projektima dogradnje i izgradnje 

vrtića, itd., što je predviđeno i proračunom, s time da se za dugoročno financiranje za te 

investicije mora zatražiti suglasnost Ministarstva financija i Vlade RH.    

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 

2018. godinu.  

 

Ad.11. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako je Program javnih potreba u društvenim 

djelatnostima i gospodarstvu za 2018. godinu izrađen sukladno prihvaćenom proračunu te  

predlaže vijećnicima da postave pitanja ako im nešto nije jasno. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i 

gospodarstvu za 2018. godinu. 

 

Ad.12. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi da je Socijalni program za 2018. godinu rađen 

sukladno proračunu, da su stavke iste kao i prethodnih godina: pomoć za pomirenje troškova 

stanovanja, naknade za novorođenčad, subvencije za pomirenje troškova boravka u jaslicama 

i vrtiću, pomirenje troškova za marende, pomoći njege u kući, pomirenje pogrebnih troškova, 

pomoć za umirovljenike, jednokratne pomoći, i druge pomoći kako je detaljno navedeno u 

dostavljenom prijedlogu programa. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Socijalni program Općine Brtonigla za 2018. godinu. 

 

Ad.13. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako su Planom gradnje komunalnih vodnih 

građevina na području Općine Brtonigla za 2018. godinu predviđene izgradnja 

kanalizacijskog sustava Karigador I etapa, izgradnja dijela kanalizacijskog sustava naselja 

Brtonigla, izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Karigador, izgradnja određenih dijelova 

oborisnke odvodnje za naselje Brtonigla i za naselje Fiorini. Ista navodi kako je Planom 

obuhvaćena i projektna dokumentacija vodnih građevina za kanalizacijski sustav TP Žmergo, 



 
 

 

 

za oborinsku odvodnju i rekonstrukciju Trga Sv. Zenona, za projektnu dokumentaciju 

oborinske odvodnje za izgradnju kanalizacije naselja Turini, Katunari, Donji Srbani, Gornji 

Srbani i Pavići, na način da sveukupan iznos za vodne građevine u 2018. godini bi iznosio 

530.000,00 kuna, a sukladno zakonu ta bi se sredstva podmirila iz naknade za uređenje voda - 

naknade za razvoj koja je na prihodovnoj strani prikazana također u iznosu od 530.000,00 

kuna.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Općine Brtonigla za 2018. godinu. 

 

Ad.14. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako program obuhvaća održavanje javnih površina, 

nerazvrstanih cesta, groblja, nogometnih igrališta, hortikulture i zimske službe, da su po tim 

stavkama u programu navedeni pojedini iznosi, da je u proračunu sveukupno za održavanje za 

2018. godinu predviđeni iznos od 815.000,00 kuna te da će se financijska sredstva za 

provođenje tog programa osigurati iz komunalne naknade i naknade od korištenja grobnih 

mjesta. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program održavanja komunalne infrastrukture na  

području  Općine Brtonigla u 2018. godini. 

 

Ad.15. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako je Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2018. godini predviđena izgradnja 

komunalne i cestovne infrastrukture, da je najveća stavka u programu izgradnja ceste unutar 

Radne zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (3.100.000,00 kuna), dok su ostale predviđene 

investicije: asfaltiranje ceste u Karigadoru Kras, u Novoj Vasi, uređenje i sanacija prometnice 

Grobice-Brtonigla, da su planirani rashodi za ceste u programu od 5.700.000,00 kuna, da su 

rashodi za groblje predviđeni u iznosu od 190.000,00 kuna, da je za javnu rasvjetu i 

modernizaciju javne rasvjete na području Općine Brtonigla planirano 750.000,00 kuna, za 

uređenje rotora, parkirališta, opremanje parkova ukupno planirano 480.000,00 kuna. Ista 

navodi kako sveukupni planirani rashodi po ovom programu iznose 7.745.000,00 kuna. 

Nadalje, navodi kako se u dostavljenim materijalima nalazi mala greška – financijska sredstva 

za osiguranje ovog programa izvršiti će se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 

2.485.591,00 kuna, u materijalima piše da će se iz komunalne naknade osigurati iznos od 

1.225.000,00 kuna, međutim tu treba ispravno stajati iznos od 1.025.000,00 kuna. Nadalje, 

nastavlja navodeći kako će se od prodaje grobnih mjesta osigurati iznos od 50.000,00 kuna i 

da od prihoda od prodaje zemljišta umjesto 3.984.409,00 kuna treba ispravno stajati 

4.184.409,00 kuna – ispravlja se iznos za 200.000,00 kuna. Pročelnica još navodi kako se u 

prilogu programa nalazi popis nerazvrstanih cesta koje općina održava. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   



 
 

 

 

Vijećnik Željko Ružić mišljenja je da bi se table po naselju Brtonigla trebale 

„popraviti“, budući da stvaraju konfuziju već 3-4 godine, od kada su postavljene. Također 

smatra kako bi se na groblju trebalo odrediti mjesto za stavljanje starih spomenika, da se 

odluči koje će to mjesto biti, budući da većina groblja ima takvo mjesto. Nadalje, navodi kako 

su se na početku novog groblja, sa lijeve i sa desne strane, dva stabla osušila, i da bi se to 

trebalo riješiti i da bi se također trebala planirati sredstva za uređenje novih zidova na groblju, 

koja se trebaju očistiti da otraga ne bude kanalica.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2018. godini. 

 

Ad.16. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako je Vlastiti pogon zadužen za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja čistoće, održavanja javnih površina, održavanja 

nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i sl., da je trenutno zaposleno samo dvoje radnika, 

budući da je treći na dužem bolovanju. Obavještava da će se uskoro objaviti novi natječaj za 

dva radnika, dok će se  po sezoni zaposliti još jedan. Isti navodi kako se za iduću godinu na 

rashodovnoj strani Programa rada Vlastitog pogona planira nabava kupnje mehanizacije, koja 

je prijeko potrebna da bi normalno mogli raditi i održavati čistoću i da bi se krenulo od 

najpotrebnijih strojeva za održavanje čistoće. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnik Željko navodi kako mu je drago da je to pitanje došlo na dnevni red, jer kako 

je sada to ne ide, da je Općina Brtonigla turistička općina i da se tako ne može nastaviti. 

Navodi kako samo jedan radnik ima vozačku dozvolu, dok drugi nema i da je situacija stvarno 

teška jer smatra kako ova općina zaslužuje bolje. Predlaže da se ubrza natječaj i da se vodi 

računa o tome da ljudi koji će se zaposliti imaju B kategoriju na vozačkoj dozvoli i da prije 3. 

ili 4. mjeseca ljudi budu primljeni u radni odnos. Smatra kako se to mora riješiti tijekom zime 

kako bi na proljeće mogao funkcionirati kako treba, i to na području cijele općine, jer sada to 

ne funkcionira. Također predlaže da se predvidi mjesto za držanje mehanizacije, a ne da 

strojevi budu raspršeni po cijeloj općini kako je sada.    

 Načelnik navodi kako će natječaj za dva radnika uskoro izaći vani kako bi se osigurali 

ljudi i tokom zime. Što se tiče petog radnika koji dolazi na ispomoć tijekom sezone, navodi 

kako će on biti primljen početkom 3. ili 4. mjeseca.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 

2018. godinu. 

 

Ad.17. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić objašnjava kako se ovom odlukom suštinski ne mijenja ništa 

što se tiče poreza na području Općine Brtonigla, da se radi samo o usklađenju sa Zakonom o 

lokalnim porezima, da je porez na tvrtku ukinut, da je ostao porez na potrošnju (3%, kao i do 

sada) i porez na kuće za odmor (15 kn po m2, kao do sada), da se radi isključivo o usklađenju 

sa Zakonom o lokalnim porezima, prema zahtjevima Ministarstva financija.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   



 
 

 

 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o porezima Općine Brtonigla. 

 

Ad.18. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako se odlukom ne mijenja iznos pomoći, ali da se  

mijenja članak 3, kojim se definira da se pravo na pomoć ostvaruje ukoliko barem jedno od  

roditelja novorođenog djeteta ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na 

području Općine Brtonigla minimalno dvije godine u kontinuitetu do dana podnošenja 

zahtjeva, dok je dosadašnjom odlukom bilo predviđeno da oba roditelja moraju imati 

prebivalište na području Općine Brtonigla i hrvatsko državljanstvo te da idućih 10 godina 

moraju zadržati prebivalište na području općine, što nije više zakonski moguće. Također 

navodi da u slučaju da drugi roditelj nema prijavljeno prebivalište na području općine, mora 

podnijeti potvrdu da pomoć nije zatražio pri jedinici lokalne samouprave na kojoj ima 

prijavljeno prebivalište.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnik Željko Ružić pita da li odluka koja je donesena lani nije zakonski vrijedila. 

Također pita ako se može desiti da se ne preda potvrda i da se pomoć dobiva od strane jedne i 

druge jedinice lokalne samouprave. 

Predsjedavatelj navodi da u slučaju da se ne dostavi potvrda druge jedinice lokalne 

samouprave, onda se pomoć ne može dodijeliti jer nema prava na ostvarivanje pomoći. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o ostvarivanju prava na pomoć za 

novorođenčad za 2018. godinu. 

 

Ad.19. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi da se radi o odluci koja se donosi svake godine, da je u 

potpunosti ista kao prošlogodišnja i da pravo na pomoć ostvaruju umirovljenici bez primanja 

ili sa mjesečnim primanjima koji su niži od 1.400 kuna, da pravo na pomoć ne ostvaruju 

umirovljenici čiji je supružnik vlasnik ili suvlasnik obrta ili poduzeća, da je godišnji iznos 

pomoći 1.200 kuna te da se pomoć isplaćuje u najviše 4 obroka. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita da li ima puno umirovljenika koji ostvaruju to 

pravo.  

Načelnik Paolo Klarić navodi da je lani sveukupno isplaćeno 46.000 kuna. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o ostvarivanju prava na pomoć za 

umirovljenike za 2018. godinu. 

 

Ad.20. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako se i ova odluka, kao prethodne dvije, donosi za 

kalendarsku godinu, da se odlukom definiraju vrste građevinskih radovi koji se ograničavaju, 

a to su zemljani i građevinski radovi. Navodi za koja se naselja odlukom određuje zabrana 

tijekom turističke sezone, a to su: Karigador, Mala Punta, Velika Punta, Fiorini, centar naselja 

Brtonigla, Nova Vas, Radini, Kovri, Katunari Pisine, Fernetići i Lukoni, i to za razdoblje je od 



 
 

 

 

01.06. do 30.09.2018. godine, od 0 do 24 sata (potpuna zabrana). Načelnik još navodi kako su 

isto tako zabranjeni građevinski radovi na mjesnim grobljima općine tijekom vikenda i 8 dana 

prije dana Svih Svetih te da se odlukom također određuju iznimke za zabranu. Načelnik 

objašnjava kako su u odnosu na prošlogodišnju odluku, ove godine dodana naselja Lukoni,  

Fernetići i Kovri.  

Pročelnica Marica Garić navodi kako na ovu odluku mora prethodno dati suglasnost 

Turistička zajednica Općine Brtonigla, da su oni dostavili svoj prijedlog i da su po njihovom 

prijedlogu dodana naselja Kovri, Katunari Pisine, Fernetići i Lukoni, koji nisu ranije bili u 

navedenoj odluci.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Vijećnik Željko Ružić smatra kako bi se trebale odlukom definirati iznimke od 

zabrane u određenim slučajevima.  

Paolo Klarić navodi kako je to napisano u odluci i da su iznimke predviđene za hitne 

radove na popravcima objekata i uređenje komunalne i ostale infrastrukture.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova na 

području Općine Brtonigla. 

 

Ad.21. 

Predsjedatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, 

Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako se ova odluka donosi godišnje, da je u ovom 

sazivu mandata već donesena ista takva odluka sa važnosti do kraja kalendarske godine, da je 

ovdje u pitanju odluka za 2018. godinu i da se istom političkim strankama i nezavisnim 

članovima općinskog vijeća zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Brtonigla na temelju 

konačnih rezultata Lokalnih izbora, za 2018. godinu raspoređuju novčana sredstva koja se 

definirana odlukom, a koja su određena prema zakonskim propisima.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 

2018. godinu. 

 

Ad.22. 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako je po provedenom javnom natječaju najpovoljniji 

prijavitelj bilo poduzeće Brolex d.o.o. iz Buja, za uslugu održavanja javne rasvjete na cijelom 

općinskom području za 2018. i 2019. godinu. Isti navodi kako je godišnja vrijednost usluge iz 

predmetne odluke 34.110,00 kuna bez PDV-a, i da je od toga  9.690,00 kuna za interventno 

održavanje javne rasvjete, dok se 24.420,00 kuna odnosi na redovno održavanje. Isti navodi 

kako ukupna plaćanja komunalnih poslova ne smije prelaziti osigurani iznos koji je u 

proračunu za 2018 i 2019. godinu i da je također dostavljen i prijedlog ugovora za 2018. i 

2019. godinu sa spomenutim iznosima. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla u 2018. i 2019. godini.   



 
 

 

 

 

Ad.23. 

 Predsjedavatelj navodi kako su materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni prije 

početka sjednice. Isti navodi kako je bio objavljen javni natječaj, da je pristigla jedna ponuda 

od gosp. Valtera Beletića, da je tijekom zadnje sjednice već objašnjeno o čemu se radi i da je 

gosp. Beletić bio jedini ponuditelj.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) 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.24. 

 Predsjedavatelj navodi kako se radi o studentici Dionei Sirotić, koja je redovno 

upisana u Pesaro i kojoj bi se stipendija dodijelila od 01. listopada 2017. godine do 

diplomiranja, odnosno najkasnije do 21. srpnja 2018. godine, a iznos bi ostao isti kao 

dosadašnji iznos stipendije koju je studentica primila. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli studentske stipendije studentici koja 

je redovno upisana na trogodišnji studiji ali koja ne ispunjavanja uvjete iz Odluke o 

dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla. 

 

Ad.25. 

RAZNO 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da kod izvora Martinšnica, odnosno špine koja se tamo 

nalazi, ima puno vode unutra i koja se izlijeva vani. Navodi kako sada nije potrebna ali da će 

na proljeće špina trebati, da je negdje začepljenje i da bi trebalo kontaktirati Hrvatske vode ili 

nekog drugog da to provjeri i riješi. 

 Načelnik Paolo Klarić navodi kako će se komunalni redar zadužiti da provjeri ako se 

radi o začepljenju ili o mehaničkom kvaru na cijevi koja dolazi od izvora. 

Goran Vitasović navodi da je isti problem i kod špine u Pavićima i drugim naseljima. 

Također navodi da su nerazvrstane ceste u jako lošem stanju zbog nevremena, a pogotovo kod 

Škarlina, da se ne može njima prometovati te predlaže da se planiraju sredstva za to.  

Načelnik navodi da je općina sklopila ugovor za redovno održavanje nerazvrstanih 

cesta te poziva svih da se jave komunalnom redaru za prijavu takvih stvari. Također poziva 

svih da se komunalnom redaru prijave ilegalne deponije, da se to spriječi i otkloni problem.  
 

Predsjedavatelj se zahvaljuje svima koji su ušli u novi saziv vijeća, zahvaljuje na trud i 

na rad vijećnika i djelatnika općine, zahvaljuje se načelniku i zamjenicima načelnika, na trud i 

na sve što su dali i što će dati za razvoj općine. Navodi kako je zadovoljan sa dosadašnjim 

radom sastava vijeća i da se nada da će se tako nastaviti i u idućoj godini. Svima zaželi sretne 

blagdane i poziva ih u Astareu na zajedničko druženje.  

Načelnik Paolo Klarić se pridružuje čestitkama i zahvaljuje svima na suradnju, 

navodeći kako se nada da će se i dogodine raditi uspješno zajedno i da će se realizirati svi 

zacrtani projekti.  

 

 
 



 
 

 

 

Nakon što je Predsjedavatelj konstatirao da nema daljnjih pitanja niti prijedloga, 

zaključuje 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 19:17 sati ! 

 

Zapisničar:             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               Ezio Barnaba' 


