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KLASA: 023-01/17-10/05 

URBROJ: 2105/04-01-18-33 

U Brtonigli, dana 24. srpnja 2018. godine 

 

 

ZAPISNIK 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 

održane dana 24. srpnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati. 

 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla - Verteneglio. 

  

 Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Lorena Lubiana Belle', Franko 

Fernetić, Marija Buršić, Mauricio Veronese, Željko Ružić, Olga Sabadin, dr.sc. Igor Palčić, Ivana 

Sissot. 

 Opravdano odsutni: Ezio Barnaba', Keti Visintin, Elena Barnaba'. 

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

odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu 

projekata za programe EU, Tea Rakar. 

 Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Neš Sinožić, zamjenik načelnika, Franko Turina, 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Medica, Predsjednik Mjesnog odbora Radini. 

 Radi davanja informacija o projektu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu 

Buje i Općini Brtonigla“ i o iskazanom komercijalnom interesu, sjednici prisustvuje predstavnik 

RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., Saša Ukić.  

 Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska.  

 

 Sjednicom predsjedava dr.sc. Igor Palčić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla - 

Verteneglio. 

 Zapisnik vodi Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za 

programe EU. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda te predlaže da se 8. točka dnevnog 

reda, koja glasi „8. Prijedlog Zaključka o zahtjevu za mirno rješenje spora Županijskog državnog 

odvjetništva u Puli-Pola broj: N-DO-14/2018 od 02.svibnja 2018. g“ stavi pod 3. točkom dnevnog 

reda, kako bi predstavnici odvjetničke tvrtke, koji će se pridružiti sjednici, mogli napustiti sjednicu 

nakon izlaganja točke. Isti navodi kako bi se po prihvaćanju navedenog prijedloga, redni broj svih 

ostalih točaka uskladio prema navedenoj promjeni. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda i predložene izmjene istoga. 

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

se vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te 

se sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća 

sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio   

2. Informacija o Projektu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini 

Brtonigla“ sa prezentacijom iskazanog komercijalnog interesa od strane RUNE-ADRIA 

telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. 

3. Prijedlog Zaključka o zahtjevu za mirno rješenje spora Županijskog državnog odvjetništva u Puli-

Pola broj: N-DO-14/2018 od 02.svibnja 2018. g 

4. Aktualni sat 

5. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2018.godinu 

6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu, Plana 

razvojnih programa i pripadajućih Programa 
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7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Dogradnja i djelomična adaptacija 

vrtića u Brtonigli“ 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Sanacija grobljanske crkve Gospe 

Nogaredske“ 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma 

Istre za 2017. godinu 

10. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u naselju Brtonigla 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – 

Scuola dell'infanzia Calimero 

12. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla-Verteneglio za svibanj i lipanj  

2018. godine 

13. Razno 

 

 

 Ad.1.   

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Brtonigla - Verteneglio dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te 

poziva prisutne na davanje primjedbi.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

– Verteneglio, uz navedenu korekciju.  

 

 

Ad.2. 

Predsjedavatelj daje riječ predstavniku firme RUNE-ADRIA telekomunikacijska 

infrastruktura d.o.o., Saši Ukiću, da bi isti prezentirao projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla“ i prenio vijećnicima sve informacije u svezi iskazanog 

komercijalnog interesa koji je izjavljen od strane RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura 

d.o.o.. 

Gosp. Saša Ukić, direktor tvrtke RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., 

pozdravlja sve prisutne  

Gosp. Saša Ukić pozdravlja sve prisutne, navodi kako je projekt razvoja širokopojasne 

infrastrukture također prezentiran i u drugim općinama na području Istre i Primorsko Goranske 

županije, gdje se taj projekt provodi, da je ukupan broj adresa za kojih su oni spremni izdvojiti novac  

za područje Istre i Primorsko-Goranske županije 70.000 adresa.  

 

Vijećnica Keti Visintin pridružuje se sjednici u 18:08 sati. 

 

Gosp. Saša Ukić navodi kako je on direktor tvrtke RUNE ADRIA, koja provodi projekt 

izgradnje otvorene širokopojasne mreže na području Hrvatske, da postoji firma RUNE također i u 

Sloveniji, da je to jedini međunarodni projekt takve vrste, koji gradi jedinstvenu infrastrukturu – jednu 

jedinstvenu mrežu na prekograničnom području - po modelu izgradnje optičke niti do svake kuće, 

odnosno do svakog krajnjeg korisnika. Isti navodi kako izgradnja do korisnika neće korisnike koštati 

ništa, kao što neće koštati jedinici lokalne samouprave, već cijeli trošak na sebe preuzima projekt 

RUNE, koji će izgraditi i održavati infrastrukturu. Navodi kako su oni došli do Brtonigle jer su se 

javili u postupku javne rasprave koja je provedena u sklopu konzorcija Grada Buje i Općine Brtonigla, 

gdje je Buje nositelj projekta, a tijekom koje su bili pozvani svi zainteresirani, odnosno svi oni koji 

imaju namjeru sljedeće tri godine izgraditi vlastitim sredstvima širokopojasnu mrežu na adresama iz 

poziva. Navodi kako na područjima za kojih je iskazan komercijalni interes JLS-ovi neće moći 

aplicirati na EU natječaj. Isti navodi kako se iskazanjem komercijalnog interesa, tvrtka Rune obvezala 

za izgradnju navedenih priključaka, odnosno na tim adresama omogućiti širokopojasni pristup. Navodi 

kako neće biti obvezno se priključiti na tu mrežu, već će postojati mogućnosti priključenja iz tih 

iskazanih adresa, plus još za lokacije koje će biti na udaljenosti od 200 metara od istih adresa. Interes 

je iskazan za 990 od sveukupno 1085 adresa (91% pokrivenosti), ali da će možda biti u mogućnosti 
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pokriti i dio adresa za kojih nije iskazan interes. Projekt se financira iz dva izvora: investicijska kuća 

Cube Infrastructure i fond CEBF Connecting Europe. Navodi kako to nisu bespovratna sredstva, već 

sredstva koja oni dobivaju po posebnim uvjetima a koji se moraju vratiti. Navodi kako projektni 

zadatak i dokumentaciju je odradila Svjetska banka, koja je došla s Rune u kontakt kad se projekt 

prijavio na Europsku uniju i kada su oni počeli tražiti investitore koji su spremni uložiti novac. Navodi 

kako je samo 15 projekata prošlo i da su oni bili treći te da su zbog toga dobili tehničku potporu 

Svjetske banke, koja je zbog toga odradila svu dokumentaciju i pomogla pronaći investitora koji je 

spreman uložiti novac u infrastrukturu. Predstavnik Rune navodi kako cjelokupan projekt u Hrvatskoj 

i Sloveniji vrijedi 220 milijuna eura i da su fondovi spremni za poček od 6-7 godina, koliko se mora 

čekati da se investicija povrati. Navodi kako je u tome razlika između Rune i ostalih operatera koji su 

već prisutni na ovom području (HT): oni ulažu iz tekućeg poslovanja i ne mogu si dozvoliti tako 

velike troškove u ruralnim krajevima, koji zahtijevaju puno veće investicije u odnosu na urbane 

sredine. Isti navodi kako bi se pri izgradnji koristila sva postojeća infrastruktura, da mogu koristiti bilo 

kakve cijevi bi bile eventualno na raspolaganju, uz neku naknadu, kako bi se što više skratilo vrijeme i 

smanjili troškovi. Nakon izgradnje, mrežu će održavati Rune Adria, uz kooperante koje ima po Istri i 

koji rade i za Telekom, a koji najbolje poznaju situaciju i područje. Ujedno objašnjava kako Rune 

Adria gradi infrastrukturu, ali neće pružati usluge putem te infrastrukture – izgrade i vode optiku do 

svake kuće, ali uslugu će kroz tu mrežu pružati operatori usluga koji su na tržištu (HT, Iskon, 

Metronet, Vipnet, Optima, itd.). Sa Rune Adria će krajnji korisnici imati kontakt samo pri izgradnji ili 

kada će se tražiti priključak, a isti se može tražiti odmah prilikom gradnje ili bilo kada se nakon toga 

krajnji korisnik odluči uključiti na tu infrastrukturu. Navodi kako će biti dva modela zahtjeva: ili će se 

tražiti od operatora da se korisnik spoji na optičku infrastrukturu ili će se odmah pri gradnji tražiti da 

se izgradi priključak uz naknadni dogovor sa operatorom oko željene usluge. Smatra kako će svi dobiti 

od takvog rješenja: krajnjem korisniku usluga neće ovisiti o infrastrukturi, a brzina neće biti limitirana 

infrastrukturom, brzinu će dogovarati sa operaterom prema vlastitim željama i mogućnostima. S druge 

strane, operateri neće imati troškovi održavanja i neće više te troškove prebacivati na troškove sluge 

koje proda korisnicima, već će se fokusirati na borbu s drugim operaterima u pružanju što kvalitetnije 

ili jeftinije usluge. Krajnji će korisnici u zaključku dobiti bolju uslugu za nižu cijenu, upravo zbog 

konkurencije, jer će infrastruktura koštati za svih jednako. Navodi kako je sadašnja mreža bakrenih 

kablova skroz neodržavana i zastarjela, jer ima 30 godina, a tehnologija bakrenih parica ne dozvoljava 

širokopojasnu brzinu, te objašnjava koja je razlika između toga i optičkih kablova, koji će omogućiti 

da se koristi sva otkupljena brzina Interneta. Navodi kako trenutno ne postoji niti jedna tehnologija 

koja bi mogla u sljedećih 25 godina zamijeniti predloženu tehnologiju optike, te prisutnima pokazuje 

kako izgledaju optički kablovi.  

Predsjedavatelj otvara raspravu te poziva prisutne da postave eventualna pitanja.  

Načelnik predlaže da se navodi koja će biti cijena za krajnje korisnike.               

Gosp. Saša Ukić navodi kako do kuće ne košta ništa, da će to pripremiti neovisno o 

zainteresiranosti korisnika, da će koštati samo onaj dio u kući, što će postati vlasništvo korisnika, a 

iznos priključka će biti od 750 kuna jednokratno. 

Vijećnica Olga Sabadin pita da li se osim kutije priključka treba svejedno nabaviti i modem.  

Gosp. Saša Ukić navodi da pokraj kutijice dolazi mala utičnica. 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, pita da li može doći do kvara uslijed 

nevremena.  

Saša Ukić navodi kako je optički kabel rađen od silicijevog oksida i stakla te da prenapon, 

voda ili udar struje ne mogu utjecati na tu infrastrukturu, da su jedini neprijatelji bager i miševi 

(mehanički neprijatelji). Također navodi kako ni struja ni radio nemaju nikakav utjecaj na optičke 

kablove. 

Neš Sinožić, zamjenik načelnika, pita koje bi bile brzine Interneta.  

Saša Ukić navodi oni neće zaključat niti jednu brzinu, da će oni biti veleprodajni operator 

infrastrukture te da će operateri pružati uslugu, da će njihova infrastruktura u prvom trenutku biti 100-

megabitna, a planirano je da će za 5 godina, kad se budu mijenjali kablovi o njihovom trošku, mreža 

biti giga-bitna i da će se moći uzeti giga brzina, ako će korisnik za to biti spreman platiti. Navodi kako 

oni ne reguliraju brzinu, već da će se sve to dogovoriti i ugovoriti sa operaterom, oni nemaju ništa sa 

uslugom, a infrastruktura neće biti ni na koji način ograničena.  

Vijećnica Marija Buršić da li će novi kablovi biti dodani uz postojeće. 
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Saša Ukić navodi kako su postojeći kablovi od T-com-a ili nekog drugog operatera i da se oni 

ne smiju dirati. U Sloveniji je dogovoreno da kada 80% mreže na nekom području pređe na optiku, 

onda su oni dužni prebaciti na optiku i preostalih 20% o svom trošku tako da korisnik za njih ne plaća 

najam optike. Navodi da takav dogovor s HT-om nije još postignut kod nas, njima je u interesu da se 

ništa ne mijenja, da sve ostane kako je sada. Ali oni moraju po zakonu iznajmiti postojeću 

infrastrukturu. 

Predsjedavatelj pita koja je planirana dinamika ulaganja. 

Saša Ukić navodi kako su im se javili zainteresirani izvođači, dobavljači i projektanti, da će 

projektant najvjerojatnije biti Ericsson Nikola Tesla, da očekuju kako će se oni javiti i za izvođenje. 

Navodi kako projektiranje kreće odmah i da se očekuje kako će se u 9. mjesecu krenuti sa izgradnjom. 

Krenuti će se najprije na onim područjima na kojima ima najmanje građevinskih radova, da se ide 

najbrže moguće radi dostizanja rokova, kako bi se investitorima moglo dokazati da je to sve krenulo. 

Naime, investicija još nije krenula jer se prije početka oni žele osigurati, da ne bi još netko istu takvu 

infrastrukturu gradio tamo gdje su oni uložili novac. Zato su tražili ugovore sa jedinicama lokalne 

samouprave, što znači da oni neće koristiti javna sredstva, odnosno neka vrsta osiguranja da tamo gdje 

oni grade neće biti utroška javnog novca, da se smanji konkurencija na tom području. Pitali su koliko 

novaca treba, a mi smo trebali procijeniti prema uvjetima i stanju na terenu, prošli su tjedan bili ovdje, 

povjerili su da je sve u redu i za petnaestak dana će se potpisati ugovor. Očekuje se da će se na jesen 

početi graditi, a radovi će se odvijati ovisno o tome gdje se smije graditi po zimi a gdje ljeti. Od 

jedinica lokalne samouprave ne trebaju nikakav novac, već je jedino što se traći partnerski odnos, da 

se postigne usklađenje po pitanju rokova, nekakva vrsta koordinacije između JLS-ova i Rune projekta. 

Navodi kako je najbitnije od svega da se pokuša doći do krajnjih korisnika, da budu informirani i da su 

im sve informacije dostupne. Preko web stranice pojedinci će moći provjeriti ako su u projektu ili nisu 

i moći će generirati zahtjev te dati suglasnost za pristup kućama. Navodi kako je važno da ljudi znaju 

što se dešava na njihovom području, da se ugradi neka vrsta povjerenja, navodi kako bi se sve to 

objavilo u lokalnim novinama, glasilima, itd. ili bi se prezentiralo mjesnim odborima te dodaje kako su 

pripremljeni i informativni materijali. Direktor Rune Adria poziva sve prisutne da podrže projekt i da 

se uključe. Navodi kako su se ugovorom obvezali da će platiti nešto ako se infrastruktura ne izgradi iz 

neopravdanog razloga (500 eura), jer su prilično sigurni u to što rade. Zahvaljuje se svima i 

pozdravlja. 

 

Direktor tvrtke RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. napušta sjednicu u 

18:35 sati. 

 

 

Ad.3. 

Odvjetnik Slaviša Perović i odvjetnica Olga Perović pridružuju se sjednici u 18:36 sati. 

 

Predsjedavatelj daje riječ odvjetniku Slavišu Peroviću i odvjetnici Olgi Perović. 

Odvjetnik Slaviša Perović pozdravlja sve prisutne te navodi kako predmet iz ove točke vodi 

odvjetnica Olga Perović, ali kako je on iskusniji oko te problematike, objasniti će o čemu je riječ. 

Navodi kako zadnjih nekoliko godina postoji problem nasilnog pokušaja oduzimanja zemljišta od 

strane Republike Hrvatske na štetu jedinica lokalne samouprave na području cijele Hrvatske, a 

posebno na obalnom području gdje takva zemljišta imaju veću komercijalnu vrijednost. Navodi kako 

su takvi pokušaji režirani od strane Državnog odvjetništva, koji se ponaša prema višoj državnoj 

politici. Navodi kako je RH 1991. donijela izmjene i dopune Zakona o šumama, izmjene i dopune 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu i da su u oba ta zakona unijete odredbe koje su tada počele važiti, 

a na temelju kojih sva poljoprivredna zemljišta koja su društveno vlasništvo pripadaju Republici 

Hrvatskoj ukoliko nemaju poznatog vlasnika. Također navodi kako je slično bilo i sa šumskim 

zemljištem i sa šumama – sve šume i šumska zemljišta koja nemaju poznatog vlasnika, odnosno su 

upisana kao društveno vlasništvo, pripadaju RH. Od 1991. godine na ovamo nije se ništa bitno desilo 

po tom pitanju do 2004. godine kada je netko na nivo državne vlasni zaključio da bi bilo dobro da se 

svo to zemljište objedini i uzme u vlasništvo RH, kako bi se time omogućilo bolje raspolaganje samim 

zemljištem i zaštita imovine. Devedesetih su godina izvršeni postupci privatizacije, a dio tog 

poljoprivrednog i šumskog zemljišta prošlo je kroz postupak privatizacije i to je postalo nečije 
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vlasništvo, dok je dio tog zemljišta ostalo van tih bilanci jer tadašnja vodstva društvenih poduzeća je 

ocijenilo da bi se time nepotrebno povećala cijena tih poduzeća, i nije bilo interesa da se to otkupi. To 

se na našem području pokazalo pogrešnim jer je svo zemljište na obali pretvorilo u izuzetno atraktivno 

zemljište, za čim posebno danas žale veća hotelijerska poduzeća. Od 2003./2004. godine je RH 

odlučila na temelju spomenuta dva zakona krenuti u tužbe, koje se podnose kroz jedinice lokalne 

samouprave, a kojima se traži vlasništvo zemljišta. Navodi kako su neke odredbe zakona stavljene van 

snage, da propisi nisu jasni i čisti po tom pitanju, ali da sudovi te zakone uvijek tumače u korist 

države. Navodi da kad su krenule tužbe od strane Državnih odvjetništva prvo pitanje koje je 

predloženo je to da ako država želi nacionalizirati, onda neka donosi zakon koji to jasno dozvoljava, 

bez da se pokrenu sudski procesi, jer niti jedan sud neće suditi protiv interesa RH, jer su suci izloženi 

javnoj kontroli. Smatra kako zbog toga to nije ravnopravna parnica, nije ravnopravna borba i rasprava 

te da je takva situacija vrlo teška. Navodi kako se koordinacijom svih općina na nivou Istre, sa ciljem 

proširenja na priobalje Hrvatske, pokušao objediniti takav stav, da se objedinjenjem pokuša napraviti 

nešto, kao prvi korak protiv RH da se takve stvari zaustave, ali da se tu kasnije stalo. Navodi kako se 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu JLS-ovima oduzima zemljište koje se nalazi izvan građevinskih 

zona, a kasnije je bilo odlučeno da sve što se nalazi unutar građevinske zone pripada općini. Navodi 

kako kao pravni slijednici bivše Općine Buje mi smo dobili katastarska područja Brtonigla i Nova 

Vas, ali također navodi da poljoprivredno zemljište koje se nalazi van građevinskih zona nije uvijek 

poljoprivredno zemljište, da ima situacija u kojima određene parcele van građevinskih zona se ne 

mogu tretirati kao poljoprivredno zemljište te da su kroz zemljišno-knjižne postupke i parnice 

dokazivali da se ipak radi o građevinskim zemljištima, a ne o poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. 

Navodi kako je takvih nekretnina na području Općine bilo stotinjak, radilo se o vinogradarskim 

kućama koje su ljudi u davnini koristili za boravak ili držanje alata, ali da se na nekim takvim 

nekretninama i živjelo, a te nekretnine na kojima se živjelo, morale bi se dobiti u vlasništvo, ali to se 

ne može dokazati. Nažalost, nema tako starih svjedoka koji bi svjedočili da je tamo netko živio, a 

sudovi ne smatraju takva svjedočenja relevantnima, već to interpretiraju kao pokušaj dokazivanja 

drugačijih činjenica. Navodi kako su oni od 50 takvih slučaja, dobili vlasništvu za 10 slučaja, iako bi 

realnije bilo da su dobili 40 takvih slučajeva. Navodi kako se sve to odnosi na poljoprivredno 

zemljište, gdje su šanse uspjeha puno manje zbog jake sudske prakse županijskih i vrhovnih sudova 

koja postoji u takvim slučajevima – ruševine ne žele tretirati kao stambene objekte i ne priznaju da je 

to građevinsko zemljište. Međutim, navodi kako vrijednost takvih nekretnina ionako nije previsoka, ali 

da se svejedno takvo zemljište neće dati bez pravne borbe. Navodi kako je drugo pitanje šumsko 

zemljište, da je pitao zašto se novim zakonom sve to ne nacionalizira ako se to zemljište želi zaštititi. 

Smatra kako se u državi vjerojatno boje da bi se takav zakon o nacionalizaciji za 50 godina mogao 

preispitati. Preferiraju ići na sudske procese i donositi sudske presude, koje su sigurno relevantnije i na 

koje će za 50 teško bilo tko moći prigovoriti da je nešto nasilno oduzeto, budući da se presude donose 

u nepristranom i poštenom parničkom postupku. Smatra kako takvi parnički postupci nisu nepristrani 

niti sude korektno. Navodi kako kad je RH 2004. krenula sa takvim procesima, sudovi su odbijali 

takve tužbe po cijeloj obali sa argumentacijom da Zakon o jedinicama lokalne samouprave propisuje 

da sve što je u građevinskom području pripada općinama. Nakon toga je vršen jako veliki pritisak na 

Vrhovni sud RH, došlo je do nekih kadrovskih promjena zbog kojih je došlo do promjena u odlukama. 

Navodi kako je 2011.-2012. godine objavljena pilot presuda po kojoj se danas sudi u takvim 

parnicama, a kojom se kaže da ukoliko je nešto od zemljišta o kojima se vodi spor upisano u šumsko-

gospodarsku osnovu, tada neovisno o činjenici da li se zemljište nalazi u građevinskoj zoni ili ne, to 

zemljište pripada Republici Hrvatskoj. Navodi kako je pitanje šumsko-gospodarske osnove jako 

relativan pojam, da šumarije u bivšoj državi su bile prilično neažurne, iako imaju obvezu revidiranja 

šumsko-gospodarskih osnova najmanje svakih 10 godina i da upisuju svoja prava korištenja. Navodi 

kako se šumarija morala na našem području upisati na svim parcelama koje su unijete u šumsko-

gospodarsku osnovu, ali da to nije učinjeno. također su šumarije morale dobivati suglasnost općine na 

sve svoje šumsko-gospodarske planove i na sve popise gospodarskih osnova kojima se definirao 

prostor šuma i šumskog zemljišta i zaštićenog područja te ograničavalo širenje građevinskih zona, za 

što je trebala također i suglasnost ministarstva i države da se to šumsko zemljište izuzme iz osnove i 

da se dopusti unošenje u građevinsku zonu. Navodi kako to također nije rađeno i da nema ažurnih 

podataka koji se mogu koristiti. Područje od Mirne do slovenske granice je takozvana jedinica „Kršin“ 

i to je područje imao poseban tretman po tom pitanju: bila je jedna od manje ažurnih jedinica, šumsko-
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gospodarska osnova se nije uopće vodila kad je 1991. godine zakon stupio na snagu. Sukladno tome, 

presuda koja je potpisana od strane Vrhovnog suda RH je upitna u primjeni za to područje, budući da 

se istom kaže da ako je nešto popisano šumsko-gospodarskom osnovom automatski je od RH, bez 

obzira gdje se to nalazilo. Navodi kako on ima dokaz o tome da 1991. godine Kršin nije imao šumsko-

gospodarsku osnovu i sukladno tome se dovela u pitanje primjena presude Vrhovnog suda na područje 

Kršin. Kad je DORH shvatio da će možda izgubiti spor protiv Općine Brtonigla i posljedično tome i 

protiv drugih općina koje bi se mogle koristiti istom dokumentacijom, onda su počeli inzistirati na 

drugu logiku, odnosno da sve ono što je bilo šuma 1992. godine (posljedično tog propisa) je bilo šuma 

i 1991. godine. On smatra da ne bi trebalo gledati što je logično, već da bi se trebali poštivati propisi. 

Od 1991. prošlo je 27 godina te je logično da se u to vrijeme formirala šuma. Navodi kako je sud 

prihvatio da se napravi vještačenje sa stručnjacima šumske struke i da vještače na stanje 1991. godine, 

da se utvrdi da li je to bila šuma te godine ili nije, da li je to uopće bilo šumsko zemljište. Navodi kako 

za to zemljište za koje se sudi ima podatke iz 1982. godine da je to tada bilo sve posječeno – govori o 

području Karigadora, o zemljištu prema Fiorinima. Navodi kako se šuma stvorila nakon toga, ali da 

misli kako će uspjeti dokazati da su 1991. godine te parcele bile građevinsko zemljište, da nisu bile 

šuma. Da li je to bilo šumsko zemljište sud će morati odlučivati na temelju nekoliko parametra: tko je 

brinuo o tom zemljištu, da li je šumarija preuzela brigu o tome li smo to mi radili  pa smo kroz to 

zemljište vukli kanalizacije, vodovodne mreže ili planirali ceste. Navodi kako se o tome sudi protiv 

Republike Hrvatske, da je to vrlo osjetljivo, da su etiketirani kao državni neprijatelji, da dođe do vrlo 

neugodnih rasprava sa Državnim odvjetništvom. Navodi kako je jedna tužba odbijena na temelju 

argumentacija koje su navedene, da je jedan postupak izgubljen, da je u ovome postupku dobiveno 

vještačenje, što je jako bitno, i da je činjenica da ti postupci ne koštaju puno. Navodi kako je rizik od 

gubljenja tog postupka izuzetno velik, da se radi o području koje je općini jako interesantno, 

krucijalno zemljište za naselje Karigador. Navodi kako je upravo zbog toga vrlo bitno da se dobije taj 

spor, jer je između ostalog to zemljište i važan izvor prihoda za širenje infrastrukture i za razvoj 

Općine Brtonigla.                   

 

Predsjedavatelj se zahvaljuje na iscrpnom izlaganju te otvara raspravu po predmetnoj točci. 

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o zahtjevu za mirno rješenje spora Županijskog 

državnog odvjetništva u Puli-Pola broj: N-DO-14/2018 od 02.svibnja 2018. g. 

 

Odvjetnik Slaviša Perović i odvjetnica Olga Perović napuštaju sjednicu u 19:10 sati. 

 

 

Ad.4. 

Aktualni sat. 

 Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

 Načelnik prezentira vijećnicima koje su novosti od zadnje sjednice Vijeća: od 14. svibnja do 

14. lipnja održana je javna rasprava za prijedlog UPU-a naselja Brtonigla (za kojeg je objavljeno 

izvješće), od Instituta za javne financije je drugu godinom za redom dobivena najviša ocjena za 

transparentnost proračuna Općine, navodi koje su sve manifestacije održane (Žetvena svečanost, 

Kipar, fešta u Radinima), informira kako je gosp. Doriano Labinjan dao ostavku sa funkcije zamjenika 

načelnika te da sukladno Zakonu o lokalnim izborima njegov mandat prestaje po sili zakona, za što je 

Ministarstvo uprave izdalo mišljenje da se ne trebaju raspisati izbori za zamjenika načelnika. Nadalje, 

navodi kako je 26. srpnja prisustvovao svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju i ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija za projekt vodno-komunalne 

infrastrukture za aglomeraciju Umag – Savudrija – Novigrad, za kojeg se bliži početak radova. Navodi 

kako je asfaltirana cesta u naselju Fiorini, da je obavljena montaža rasvjetnih tijela na području Općine 

i da slijedi montaža solarne rasvjete u Novoj Vasi te na grobljima u Brtonigli i Srbanima. Također 

navodi kako je dobiveno izvješće akcije patronažne službe za besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera 

u krvi (69 osoba je pristupilo akciji u šestomjesečnom razdoblju).  

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju aktualnog sata. 
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 Vijećnik Željko Ružić zahvaljuje se načelniku za pohvalu vezano za nabavu kamena za školu 

kiparstva koja je održana u Brtonigli. Također navodi da bi se trebala poštivati prava građana 

Karigadora, ali da se pogotovo trebaju poštivati i odluke Općinskog vijeća, da mu je žao što nije 

održana tematska sjednica koja je bila obećana ljudima iz Karigadora. Navodi kako je nekolicina ljudi 

bila pozvana na skup koji se trebao održati u vijećnici, gdje su bili prisutni načelnik Općine, 

predsjednik Vijeća, da nije bio prisutan Doriano Labinjan i da je bio prisutan predsjednik podružnice 

IDS-a, Franco Cattunar. Navodi kako je čuo da su sjednicu napustili Franco Cattunar i Ezio Barnaba' 

te da su ostavili načelnika samog s tim ljudima. Mišljenja je kako to nije ljudski, da to nije pravedno 

prema čovjeku koji je izabran za pokrivanje funkcije načelnika, a koji je najmanje od svih bio upoznat 

sa problematikom. Smatra kako to nije u redu prema ljudima iz Karigadora, da je Karigador jako bitan 

za ovu Općinu, da se tematska sjednica trebala održati i daje krivnju za sve to rukovodstvu Općine. 

Navodi kako je taj sastanak bio obećan, da nije održan i da to nije dobro, jer je Brtonigla ustanova, to 

je jedna Općina Republika Hrvatske i ima svoje obveze te da je nedopustivo da se ne sazva sastanak 

koji je obećan ispred Vijeća, a prošlo je godinu dana od tog obećanja. Navodi kako je u međuvremenu 

osnovana udruga građana. 

 Vijećnica Keti Visintin navodi kako je udruga osnovana prije nego je Vijeće dalo svoje 

obećanje.  

 Vijećnik Željko Ružić konstatira kako se udruga obratila medijima i da to ide dalje, da je došlo 

do pričanja da bi se oni odvojili od Općine Brtonigla. Bez obzira da li će se i kada će se to desiti, nije 

lijepo što je između ljudi iz Karigadora i Općine Brtonigla taj ratni odnos. Također navodi kako se u 

Karigadoru ne održava manifestacija, iako Vijeće svake godine donosi odluku o manifestacijama u 

kojoj je i fešta u Karigadoru. Navodi da je do toga došlo jer ljudi iz Karigadora ne žele da se fešta 

održi, zbog svega onoga što je ranije spomenuo, a također smatra kako je neprihvatljivo da određeni 

ljudi zaustave pripreme za manifestaciju – dolazi do određenih prijetnji zbog kojih mi ne smijemo 

šutjeti, smatra kako bi Općina, kao jedina nadležna institucija, trebala poduzeti nešto i održati sastanak 

koji je obećan, a zbog čijeg je neodržavanja došlo do svega toga. Predlaže da se održi sastanak, ali da 

se ne ostavi samo načelnika ovdje, neka se pozovu odvjetnici, neka dođu ljudi iz županije ili 

ministarstva i da se pokuša riješiti problem i ispraviti greška koja je napravljena, bez da prođe još 

godinu dana. Navodi kako je osamdesetih godina dio Valarona dano Općini Grožnjan, da je naselje 

Antenal također dano Novigradu zbog greške, kao i zemljište u Fiorinima – smatra kako se svaki 

komad zemljišta mora čuvati, pa tako i Karigador koji je poseban vrijedan. Moli da se donosi neki 

zaključak da se to riješi i da se odmah sada odluči ako će se napraviti fešta ili ne, a ne 8 dana prije 

fešte. Navodi kako obitelj Spitz, da su dobri vlasnici, ne bi pustili svaki dan mol pun smeća, kao što 

rade. U Umagu postoji gat gdje komunalni redar naređuje da se sve počisti i pusti u urednom stanju, 

navodi kako se ne može dopustiti da ribari ostave mol u onom stanju, jer je to jedini mol kojeg imamo 

i to nije lijepa slika Brtonigle za turiste. U zaključku navodi kako smatra da se to ne smije dozvoliti i 

da se odluke Vijeća mora poštivati, a između ostalih tu je odluka o manifestacijama kojom je bio 

određen datum održavanja fešte u Karigadoru.              

 Goran Medica pita kako je moguće da Mjesni odbor Karigador dopušta da jedan čovjek radi 

na molu što hoće, smatra kako bi trebali štiti svoje mjesto. 

 Vijećnik Željko Ružić ponavlja da bi htio da se poštuju odluke Općinskog vijeća, ponavlja 

kako je manifestacija u Karigadoru prihvaćena od strane najvišeg tijela Općine na prijedlog 

Turističkog vijeća Općine Brtonigla te smatra kako je i Općina kriva jer nije pozvala ljude na sastanak, 

kako im je obećano. Predlaže da načelnik kaže nešto po tom pitanju jer ga vjerojatno zovu svaki dan iz 

Karigadora.  

 Predsjedavatelj navodi kako je Poslovnikom Vijeća propisano koliko vijećnici imaju vremena 

za svaku repliku, da ne želi kritizirati ali da upravo zbog odgovornosti prema građanima treba donositi 

sve odluke koje su na dnevnom redu i riješiti sve što je predloženo.  

  Vijećnica Olga Sabadin se osobno zahvaljuje vijećniku Željku Ružiću koji je potegnuo pitanje 

Karigadora te se nadovezuje na iskaz vijećnika Ružića oko toga da je potrebno poštivati odluke ovoga 

Vijeća. Navodi kako je u lipnju 2017. godine donesena odluka da se održi tematska sjednica, da je u 

srpnju udruga građana uputila zahtjev Turističkoj zajednici i Lučkoj upravi da se ne održe Večeri 

Karigadora iz razloga što se unutar 13 mjeseci nije našlo vremena da se održi sastanak s mještanima 

Karigadora. Navodi kako su članovi udruge svih 189 građana koji glasuju u Karigadoru. Navodi kako 

ljudi žele znati zašto će se na tom javnom dobru raditi servis barka, zašto će tamo biti 200 vezova iako 
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je 2015. bilo obećano da će biti 40 vezova.. navodi kako su to konkretna pitanja vezana za luku. 

Također spominje kako je odluka o koncesiji proglašena ništavom od strane županije, ali da udruga 

„Moj lipi Karigador“ traži da se ukine odluka o koncesiji luke Karigador. Također navodi kako je na 

ovom Vijeću traženo od strane Mjesnog odbora i udruge da se krene u izmjenu prostornog plana po 

pitanju luke, za što kasnije nije ništa napravljeno. Navodi kako sve to donosi puno nezadovoljstva. 

Također navodi kako svi stanovnici Karigadora ne žele onakav molo, jer je to sramota ove Općine kao 

institucije koja se ne poštuje – postoji problemi komunikacije između Karigadora i Općine te smatra 

kako bi se na tome trebalo raditi, jer će inače doći do većih problema. Navodi kako Karigador neće 

šutjeti, da se traži suradnja i razgovor sa Općinom i da građani ne žele tu feštu, zbog čega je upućen 

takav zahtjev da se ona ne održi. Navodi kako se priča na veliko kako će se Karigador izdvojiti iz 

Općine Brtonigla, da je udruga na odvjetnike potrošila više od 100.000 kuna te pita da li je to 

potrebno, a sve zbog toga što Općina ne želi razgovarati s ljudima. Navodi kako želi odgovor na 

pitanje da li će se fešta održati ili ne. 

 Vijećnica Keti Visintin pita da li je vijećnica Olga Sabadin bila prisutna na skupu na kojemu 

su bili građani Karigadora.  

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je načelnik ostao sam sa nekolicinom ljudi kad je bio taj 

skup, da je ona došla 3 minuta kasnije i nije uspjela ući u salu za sastanke jer nije bilo dozvoljeno da 

budu prisutni predstavnici udruge. Cattunar nije bio pozvan, kao ni predstavnici udruge te smatra kako 

je njihov status bio isti. Navodi kako su Cattunar i Ezio Barnaba' napustili sastanak, da su oni ostali 

vani i da nije ništa napravljeno. Smatra da to nije bio sastanak, kao niti tematska sjednica i da se nije 

ništa napravilo.  

 Neš Sinožić, zamjenik načelnika navodi kako se slaže sa vijećnicom Olgom skoro po svim 

pitanjima, ali da smatra kako slike mola nisu sramota Općine nego da su sramota za vlasnika tih 

mreža, jer su odraz kulture tih ljudi, a ne općinskih problema. Navodi kako će Općina intervenirati da 

se to sanira i skloni, ali da je to sramota za ljude koji to koriste. 

   Načelnik navodi kako će se Ivan zadužiti za problem oko čišćenja i uređenja mola. Po pitanju 

fešte, navodi kako je odlučeno da se ista ne održi jer su građani Karigadora prijetili da će onemogućiti 

održavanje fešte, kako se ne bi radilo kontra pristiglog zahtjeva. Navodi kako je svijesan da je Vijeće 

donosilo kalendar manifestacija, ali da se ipak odlučilo da se zbog razloga navedenih u pismu i zbog 

prijetnji odustane od te fešte. Navodi kako bi se fešta mogla održati i na drugome mjestu, ne baš na 

molu, ali da ljudi iz Karigadora ne žele da se održi fešta i da se ona zbog toga neće održati. Što se tiče 

razgovora sa mještanima Karigadora, navodi kako se nije održao sastanak jer su se počele odvijati 

svađe, a to nije moglo voditi do nikakvog rješenja ili zaključka. Navodi kako je svaki komadić naselja 

bitan za Općinu, da je razgovor sa ljudima i poštivanje institucije pred nama. Navodi da se treba 

razgovarati oko odluke vezano za tematsku sjednicu.  

 Predsjedavatelj predlaže da se zapisnikom konstatira da je vijećnik otvorio to pitanje da se ista 

održi, obzirom da smo to već obećali prije godinu dana. Navodi kako on nije prisustvovao skupu, da 

nije bio pozvan, ali navodi da kako su danas oni predstavnici građana i imaju načelnika i predsjednika 

Vijeća, isto tako smatra da bi građani trebali imati predstavnika, i da sastanku prisustvuje i predsjednik 

Mjesnog odbora. Navodi da je to rekao jer je problem nastao kada se ovdje pojavilo dvadesetak ljudi – 

smatra da bi njihov stav trebali prenijeti predsjednik udruge i predstavnici Mjesnog odbora, jer je lakše 

diskutirati kada je prisutno osmero ljudi, a ne pedeset. 

 Načelnik navodi kako nije bilo kvoruma sa strane Mjesnog odbora, da se predstavnici nisu 

odazvali i da ne zna razloge njihovog nedolaska. Navodi kako se zbog toga, sastanak formalno-pravno 

nije ni mogao održati, bez obzira što su došli članovi udruge i građani.  

 Vijećnik Željko Ružić navodi da treba doći većina članova Mjesnog odbora, predstavnik 

udruge  Moj lipi Karigador, vijećnica iz Karigadora te predstavnici Općine. Navodi da bi se svi trebali 

odazvati i dogovoriti što se treba napraviti, navodi da je greška Općine što taj sastanak nije održan. 

Navodi kako se jedan odgovor tim ljudima mora dati i da se taj sastanak treba održati što prije. Navodi 

kako ima dojam da je Općini strah reći da se ne želi organizirati fešta jer postoji ta svađa, da bi trebalo 

ići u medije i objasniti situaciju kako bi se štitio interes građana.  

 Načelnik ponavlja kako je odlučeno da se fešta ne održi zbog navedenih razloga. 

 Vijećnik Željko Ružić inzistira da se organizira sastanak i da se točno navodi tko je pozvan: 

Mjesni odbor, predsjednika i zamjenika predsjednika udruge Moj lipi Karigador, vijećnika, načelnika, 

predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća, bivši načelni te navodi da ako baš mora neka 
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dođe i Cattunar, ali da ne vidi što on ima s ovom institucijom jer je IDS jedno a Vijeće drugo, da je 

Vijeće donijelo odluku o Prostornom planu.  

 Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se izjasni koja je situacija vezano za marinu, koja je 

situacija sa koncesijom nakon što je odluka poništena.       

 Načelnik navodi da je ugovor ništav. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi da udruga traži da odluka o koncesiji luke Karigador bude 

ukinuta. 

 Načelnik navodi kako takvu odluku ne donosi Općina.  

 Predsjedavatelj navodi kako bi se na tom sastanku trebalo utvrditi koje su pravne mogućnosti. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako udruga traži da Lučka uprava Umag – Novigrad, zajedno 

sa Općinom Brtonigla i koncesionarom Liderato mare d.o.o. suglasno potpišu ukidanje odluke o 

koncesiji Luke Karigador. 

 Načelnik navodi kako je to navod iz zahtjeva koji je upućen Lučkoj upravi.  

 Vijećnica Olga Sabadin potvrđuje da je zahtjev upućen Lučkoj upravi ali navodi kako je isti 

poslan na znanje i Općinskom vijeću.  

 Predsjedavatelj zaključuje točku uz zaključak da se riješi pitanje održavanja tog sastanka, uz 

sve strane koje moraju biti prisutne, da se definira rješenje toj situaciji koja koči razvoj cijele Općine. 

 Vijećnik Ružić predlaže da se kao rok odredi mjesec dana. 

 Načelnik predlaže da se rok produži, jer smo u sezoni i organiziraju se fešte po naseljima. 

Predlaže da rok bude 15.09.    

 Predsjedavatelj zaključuje predmetnu točku.  

 

 

Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

Načelnik prezentira Polugodišnji izvještaj proračuna, navodi koliko je ostvareno u prvih šest 

mjeseci prihoda i rashoda te koja je razlika, navodi da se pazilo na rashode kako bi se pokrio minus iz 

prošlogodišnjeg izvršenja proračuna i zadržao proračunski višak. Navodi koji su sve bili prihodi i 

rashodi u prvih šest mjeseci godine, uz napomenu da se izvješće mora prihvatiti do 15. rujna od strane 

Vijeća.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla -

Verteneglio za 2018. godinu. 

 

 

Ad.6. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

Načelnik, obrazlažući Izmjene i dopune proračuna, nabraja sve promjene koje su napravljene, 

s sve povodom određenih izmjena projekata koji su u tijeku ili radi realizacije novih planiranih 

projekata, za kojih su se otvorile određene mogućnosti, a posebno se to odnosi na projekte za kojih se 

može tražiti sufinanciranje iz EU fondova. Načelnik također navodi kako je konačan iznos rashodovne 

strane ostao isti, da su izmjene napravljene prebacivanjem sredstava među stavkama, ali unutar 

sveukupnog planiranog iznosa.    

Predsjedavatelj navodi kako nije došlo do promjene iznosa, da je samo napravljeno 

prebacivanje iz jedne stavke u drugu te da konačan iznos Proračuna ostaje nepromijenjen.  

Vijećnik Željko Ružić pita da li projektom za igralište obuhvaćena i vodovodna mreža. 

Načelnik navodi da ne, da će vodovodna mreža doći do parcele na kojoj se planira graditi 

igralište ali da je to projekt Vodovoda i da nije obuhvaćeno ovim projektom. Također navodi kako je 

zemljište sadašnjeg igrališta u vlasništvu RH i da se zbog toga ne može prijaviti za EU fondove 

(barem ne na natječaje poput onog iz mjere 7.4.1. PRR-a), da je to moguće samo ako je vlasništvo 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-

Verteneglio za 2018. godinu, Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa. 

 

 

Ad.7. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

Načelnik obrazlaže predmetnu točku dnevnog reda te navodi koji je iznos investicije, 

predviđeni kalendar realizacije projekta, opis samog projekta, dinamiku financiranja, navodi kako se 

prijavom traži 80% sredstava, dok je 20% investicije planirano pokriti kroz kreditiranje. Navodi kako 

je izračun bodova za prijavu 66, od maksimalnih 100 bodova, da postoji ograničenje zbog visokog 

indeksa razvijenosti Općine Brtonigla, ali napominje da su ovim natječajem osigurana veća sredstva 

samo za sektor dječjih vrtića. Također navodi kako se nada da će postupak evaluacije trajati manje u 

odnosu na prvi natječaj. Navodi kako je u vrtiću upisano 60ero djece i da je ta brojka konstantna već 

nekoliko godina. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako su neke manje općine u Istri već dobile bespovratna 

sredstva za vrtiće (Buje, Vižinada).  

Načelnik navodi kako se radi o sredstvima koja su dodijeljena od Ministarstva demografije, da 

je i Općina Brtonigla postala korisnikom programa ali da se moralo odustati od ta sredstva jer je 

odobreno tek 360.000 kuna (50% od traženog iznosa, četvrtina cjelokupne investicije), ali navodi kako 

to nije odobreno za projekt dogradnje već nadogradnje sadašnje zgrade vrtića. Također navodi da bi 

Općina trebala odustati od prijave na natječaj za mjeru 7.4.1. da se išlo u nadogradnju vrtića, a najava 

je tog natječaja kako će apsolutni prioritet imati upravo vrtići.   

Tea Rakar objašnjava kako je najavljeno da će se natječaji Ministarstva demografije 

raspisivati i dalje, da se ne radi o europskim sredstvima nego su to državna sredstva. U slučaju da se 

ne odobri prijava na mjeru 7.4.1., onda će se moći ponovno aplicirati na natječaj Ministarstva 

demografije i tražiti barem to minimalno sufinanciranje te navodi kako su to znatno manji iznosi. 

Načelnik dodaje kako je dogradnja puno kvalitetnije dugoročnije rješenje u odnosu na 

nadogradnju.    

 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 9 (devet) 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.8. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi kako je crkvica na groblju u Brtonigli u jako lošem stanju, zahtjeva sanaciju 

konstruktivne naravi i da bi se investicija prijavila na isti natječaj kao i za vrtić, odnosno na natječaj iz 

mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH. Navodi kako jedan korisnik može podnijeti najviše dva 

zahtjeva za potporu, za različite vrste projekata, da se tu radi o projektu za kojeg su napravljeni svi 

troškovnici, navodi koji je iznos ulaganja, da se i u ovom slučaju traži 80% sufinanciranja, da bi se 

projektom realiziralo 56 od mogućih 100 bodova, da su ishodovana sva potrebna mišljenja, ali da je 

vjerojatnost prolaska manja upravo zbog prioriteta koji je stavljen na dječja vrtića. Nadalje, navodi 

koji je plan aktivnosti i opis projekta.  

Vijećnica Ivana Sissot pita da li je bilo potrebno ishoditi uvjete od strane Konzervatorskog 

odjela. 

Tea Rakar odgovara da to nije bilo traženo. 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, pita gdje je kip Blažene Djevice 

Marije koji se nalazio unutar crkvice. 

Načelnik navodi da se kip nalazi u Poreču. 

Franko Turina pita kada će se kip vratiti u Brtoniglu. 
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Načelnik navodi kako je uvjet za vraćanje kipa da se stvori svi potrebni uvjeti za to, da je na 

natječaj Regije Veneto prijavljen projekt kojim su predviđene sve potrebne investicije koje se moraju 

napraviti za smještaj kipa unutar crkve Sv. Zenona, uz izradu kopije kipa za crvu na groblju. 

Objašnjava kako je potrebno nabaviti mikroklimatsku komoru, alarmni sustav, protuprovalni sustav i 

vatrodojavu. Navodi kako je iznos cjelokupne investicije oko 180.000 kuna. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li postoji koja mogućnost da se i zgrada škole u Novoj Vasi 

prijavi za sanaciju. 

Tea Rakar navodi kako se projekt može pripremiti za natječaj iz podmjere 7.4.1. koji će 

vjerojatno biti ponovno otvoren za godinu dana, ali da je svakako puno bolje prijaviti rekonstrukciju 

nego sanaciju. 

 Načelnik potvrđuje taj navod te dodaje kako se rekonstrukcijom dobiva veći broj bodova. 

također navodi kako je vrlo vjerojatno da za godinu dana bude ponovno raspisan natječaj za tu 

podmjeru i da bi se u tih godinu dana trebala pripremiti projektna dokumentacija – glavni projekt i 

građevinska dozvola za rekonstrukciju. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li se moraju dovršiti projekti koji se sada prijavljuju da bi se 

mogla prijaviti rekonstrukcija škole. 

Tea Rakar navodi da ako prođe samo vrtić, onda nema problema, ali da ako prođu oba dva 

projekta, onda se ne bi mogla prijaviti i škola - ako se ne provodi istovremeno dva projekta onda se 

može prijaviti još jedna investicija. Također navodi kako se u ovom trenutku projekt ne može prijaviti 

jer ne postoji glavni projekt i nemamo građevinsku dozvolu.  

Vijećnica Marija Buršić navodi kako je to potrebno napraviti i pokušati tražiti sredstva za 

realizaciju.  

Načelnik navodi kako se prije izrade glavnog projekta treba definirati namjena zgrade i da se 

namjenom zgrade ne bi trebali ostvarivati prihodi, jer inače investicija ne bi bila prihvatljiva za 

podmjeru 7.4.1., kojom se financiraju projekti koji imaju društvenu namjenu. Također navodi da to 

vrijedi za cijelu zgradu, a ne samo za određene prostorije.  

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako se može naći rješenje, da je projekt definiran 

kao prioritetan.  

Tea Rakar navodi kako se na prvi natječaj iz te podmjere mogao prijaviti samo jedan projekt i 

da je intencija uvijek bila da se prijavi vrtić, da je mogućnost za prijavu dva projekta otvorena tek 

ovim natječajem i da se zato prijavio projekt crkvice na groblju, koji je već bio spreman. 

Načelnik navodi kako se do otvaranja natječaja ne zna koji će biti uvjeti i da li će se moći 

prijaviti više projekata. 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita koja bi mogla biti cijena za projektnu dokumentaciju. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako bi se trebala definirati namjena zgrade. 

Načelnik navodi kako cijena projekta ne ovisi o namjeni, a da namjena ovisi o tome da li će se 

prijaviti na EU natječaj ili ne.  

Vijećnica Marija Buršić navodi kako se zna koja će biti namjena, da ju je samo potrebno 

definirati i da će to vjerojatno biti društveni dom.  

Predsjedavatelj predlaže da Mjesni odbor Nova Vas sastavi prijedlog potencijalne namjene za 

zgradu, koji bi se razmatrao na sjednici Vijeća. 

Načelnik navodi kako se kriteriji odabira mijenjaju iz natječaja u natječaj, da se ne zna kako će 

se odvijati bodovanje, odnosno da se ne zna koje će se bodovanje primijeniti za idući natječaj dok se 

isti ne otvori.   

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

„Sanacija grobljanske crkve Gospe Nogaredske“. 

 

 

Ad.9. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstveno upravnog odjela, Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre svake 

godine podnosi svoje izvješće, da je Općina jedan od suosnivača Fonda i da sudjelujemo sa 10.000 
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kuna godišnje, da su to sredstva koja se uplaćuju u Fond. Navodi da je dostavljeno izvješće za 2017. 

godinu, da su u materijalima i zapisnici i odluke kojima su dodijeljena sredstva Fonda za 2018. godinu 

te navodi kako su na području Općine sredstva dobili Z.O. Vina Cattunar za krčenje i podizanje novih 

nasada vinograda zbog zlatne žutice i Lovačkom društvu Lepus. Zaključuje kako je, obzirom na iznos 

sredstava koje se uplaćuje, korist koju imaju poljoprivredna gospodarstva i obrtnici na području 

Općine višestruka i da se predlaže Vijeću prihvaćanje izvještaja.  

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017. godinu. 

 

 

Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstveno upravnog odjela, Marici Garić. 

Pročelnica Marica Garić navodi kako je na prošloj sjednici Vijeća donijeta odluka o zamjeni 

nekretnina, da je u međuvremenu raspisan natječaj za zamjenu, da je pristigla prijava Župe Sv. 

Zenona, da je proveden propisani postupak i da se ovom odlukom predlaže prihvaćanje prijave Župe 

Sv. Zenona i vršenje zamjene nekretnine. Navodi o kojim je česticama riječ te objašnjava kako se radi 

o dio zemljišta kod parkirališta kojime se dobiva povoljniji oblik za parkiranje.  

Načelnik dodaje kako je UPU-om za naselje Brtonigla također predviđen oblik zemljišta kako 

će biti formiran po izvršenju zamjene. 

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o zamjeni nekretnina u naselju Brtonigla. 

 

 

Ad.11. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi kako se u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia 

Calimero predlaže usklađenje naziva osnivača i naselja koje je sjedište vrtića sa Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u RH te Statutom Općine Brtonigla – Verteneglio, a sve 

sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja u postupku ocjene sukladnosti Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero 

koja je donesena na sjednici 9. veljače 2018. godine. 

Predsjedavatelj navodi kako je riječ o usklađenju dvojezičnosti, kako je napravljeno i sa 

Statutom Općine. 

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero. 

 

 

Ad.12. 

Predsjedavatelj izlaže pristigle Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla-

Verteneglio za svibanj i lipanj  2018. godine koje su dobivene od MUP-a, Policijske postaje Umag, 

navodeći koje su razlike u odnosu na izvještaje od prošle godine.  

Načelnik navodi kako je pozvao načelnika Policijske postaje Umag na večerašnju sjednicu ali 

da ga je sat vremena prije održavanja sjednice telefonski obavijestio da ne može doći, zbog 

neodgodivih obveza. Obećao je da će sutra tijekom dana navratiti do Općine i da će diskutirati o 

problematikama na području Općine, a posebno vezano za Karigador i novu prometnicu, za 

nepropisno parkiranje u centru Brtonigle i za ostale probleme na našem području. Poziva vijećnike da 

daju svoje prijedloge kako bi on sutra mogao o tome diskutirati sa načelnikom PP-a Umag. 
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Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se na novoj prometnici u Karigadoru stavi svjetlosna 

signalizacija za smanjenje brzine na cesti, da policija bude prisutnija u Karigadoru i da se kažnjavaju 

vozači, jer se ne poštuju znakovi u naselju. 

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine 

Brtonigla-Verteneglio za svibanj i lipanj  2018. godine. 

 

 

Ad.13. 

Razno 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je na posljednjoj sjednici bilo rečeno da će Brolex 

pribaviti novu klupicu, zbog toga što je ona klupica koja se tamo nalazila, tijekom radova, uništena. 

Pita da li se nešto zna o tome. Također navodi kako prilaz moru nije označen pločama i također 

spominje kako je bilo rečeno da će se staviti svlačionica na plaži, te pita što je s time.  

 Načelnik navodi kako je klupa unijeta u zapisniku o nedostacima prilikom izvođenja radova 

na cesti u Karigadoru, a zapisnik je proslijeđen Hrvatskim cestama, jer je Brolex bio samo 

podugovaratelj za radove na rasvjeti. Navodi kako je dio nedostataka koji su utvrđeni zapisnikom već 

otklonjeno, da ostaje još klupica i par sitnica koje još nisu izvršene. Navodi kako su u kontaktu s njima 

i da se nada da će to riješiti što prije. Što se tiče svlačionice, navodi da ih trenutno nema i da se ona ne 

može postaviti.  

 Ivan Štajerac navodi kako će kooperanti Ceste Pula riješiti klupicu i još par sitnih radova sa 

željezom i metalom što je preostalo za odraditi.  

 Keti Visintin pita da li je postavljen pijesak u igralištu za djecu pokraj mola.    

 Ivan Štajerac navodi kako je pijesak nabavljen ali da još uvijek nije stavljen unutra jer Općina 

nema vozilo kojim bi se to odnijelo tamo. 

 Vijećnica Olga Visintin pita koja je situacija oko borove šume i grana koje su tamo pale, da li 

je postignut dogovor za sanaciju.  

 Načelnik navodi kako nije postignut dogovor, da je jedino sklopljen ugovor za navodnjavanje 

i sadnju drveća i trave u novoj ulici u Karigadoru.  

 Ivan Štajerac navodi kako nije još stigla ponuda za sjećanje stabala, iako ih je zvao u više 

navrata, objašnjava da su u velikoj gužvi.   

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako se krov škole urušava i da je ograda oko škole u vrlo 

lošem stanju nakon prošlogodišnjeg nevremena te apelira da se ponovo traži odgovor škole oko toga 

da li će se to sanirati ili ne, jer to predstavlja opasnost za djecu. Predlaže da Općina kupi i sanira žicu 

oko igrališta zbog toga što je to jako ružno i vrlo opasno za prolaznike.  

 Načelnik navodi kako je školi 28. lipnja poslan zahtjev za sanaciju, za zatvaranje ulaznih vrata 

i zamjenu ograde iz sigurnosnih razloga te navodi kako nije dobiven nikakav odgovor, iako su 02. 

srpnja zaprimili zahtjev. Navodi kako mu je telefonski odgovoreno od strane ravnateljice škole da 

imaju poteškoća u pronalaženju građevinskog poduzeća koji će taj krov sanirati i da njihov domar 

prolazi i pokušava zatvarati vrata. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je nedopustivo da to ostane u takvom stanju, da im se 

pomogne u pronalaženju izvođača. 

 Načelnik navodi kako su krenuli sa izradom dokumentacije za projekt kojim bi se škola 

pretvorila u centar izvrsnosti, ali da će do realizacije projekta proći minimalno dvije godine.  

 Predsjedavatelj predlaže da se češće zove i inzistira da se to popravi.  

 Vijećnik Željko Ružić se zahvaljuje na ogledalo koje je postavljeno u Ulici Sv. Križa, čime je 

problem nepreglednosti riješen. Što se tiče komunalnog servisa, navodi kako se radi o mladim ljudima 

koji mogu raditi, ali da im je potrebno pokazati neke stvari, da ih sada vodi komunalni redar ali da 

tako on ne može raditi druge stvari. Također apelira da se jedan od njih zaduži za kamioncin, a ne da 

budu svi zaduženi za to. Predlaže da se ti ljudi stimuliraju, jer govore da imaju najmanju plaću 

komunalaca na području Bujštine. Smatra kako bi mogli napraviti puno toga, ali da ih treba usmjeriti i 

koordinirati. Također navodi kako je na zadnjem Vijeću rekao nešto vezano za dodjelu drva za 
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socijalu te da li je komunalni redar napravio što je traženo, odnosno da se pročita koliko je drva 

dodijeljeno i da se izjasni gdje je ostatak drva. 

 Načelnik navodi kako je komunalni redar sastavio izvješće o količini dodijeljenih drva te 

navodi kako su četiri osobe dobile drva nastala siječnjom stabala na mjesnom groblju Brtonigla, a to 

su: M.T. (2,5 kubičnih metara), D.J. (2 kubična metara), M.H. (2 kubična metara) i S.O. (2 kubična 

metara). Navodi kako su sve osobe potpisale izjavu da su dobile navedenu količinu drva, uz napomenu 

da je to njihova slobodna procjena jer su drva potrošena i nema više dokaza. Što se tiče ukupne mase 

drva, navodi kako nije dobivena procjena oko stvarne količine drva. Po pitanju Vlastitog pogona, 

navodi kako je visina njihovih osnovica i koeficijenata propisana odlukom, ali da treba paziti na visinu 

mase plaća u Općini, koja ne smije prelaziti 20% ukupnog iznosa proračunskih prihoda, a lani je taj 

iznos bio jako blizu dopuštene granice. 

 Zamjenik načelnika, Neš Sinožić, navodi kako svaki dan prolazi kroz Karigador i da nije 

lijepo da se sa 5 novih radnika ne može održati 300 metara obale, da iza kontejnera na molu bude trava 

visoka skoro kao kontejner, da ima iglica na cesti kao u pustinji, da bude 2 kilometra pješačke staze, 

od Fiorina do Karigadora, skroz nepokošeno. Navodi kako ih on ne krivi osobno, da je možda u 

pitanju i kriva organizacija, ali tvrdi kako bi jedan od njih u dva sata rada dnevno mogao sve to držati 

pod kontrolom. Navodi kako nije problem u plaćama, već da bi se mogao dati neki bonus, kao npr. 

500 kuna bonusa po sezoni, kako je praksa i drugdje. Smatra kako nije lijepo da od 5ero njih u subotu 

nije nitko mogao voziti Jureta u Radine, da ne dođu na posao kada je u pitanju manifestacija. Mišljenja 

je da bi se to moglo puno bolje organizirati i da bi se tako stiglo puno više toga odraditi. Navodi kako 

su tri dana na cesti Ladin Gaj – Radini i da bi po njemu trebali naći i malo vremena za cestu Fiorini – 

Karigador, jer iako je županijska cesta, treba uzeti u obzir da je to jedina prometnica kojom pješak 

može stići do mora te smatra kako bi se trebalo paziti na to bude održavana i uredna.  

 Načelnik navodi da, što se tiče organizacije Vlastitog pogona, da ih Ivan koordinira, a 

određeni dio vremena bi trebao provoditi s njima. 

 Neš Sinožić navodi da to nije rješenje, jer je on komunalni redar a ne voditelj Vlastitog 

pogona.  

 Načelnik navodi da se može zaposliti voditelj Vlastitog pogona, jer je to predviđeno planom  

zapošljavanja. 

 Neš Sinožić predlaže da se svako jutro zaduži jedan radnik koji ima vozačku dozvolu, da 

uzme svu potrebnu opremu i da ode u Karigador te navodi kako će on osobno kontrolirati stanje 

odmah ujutro i kada se vrati s posla kontinuirano za tjedan dana, da se vidi ako ima pomaka. 

 Načelnik navodi da nije problem, da se to može napraviti.  

 Neš Sinožić predlaže da se to stvarno napravi, jer smatra da ako ne stignu držati Karigador 

pod kontrolom, neće nikada više doći u Srbane. Isti također navodi kako je HEP postavio stup javne 

rasvjete u Marinčićima i da su se dvojica požalila da tamo kombajn ne prolazi više - predlaže da se 

pronađe rješenje. 

 Načelnik navodi da se ne radi o stupu javne rasvjete već o stupu HEP-a.  

 Vijećnik Franko Fernetić navodi kako bi se trebao nabaviti makadam za cestu u Lukonima i za 

cestu prema Balbijama (prema maslinama). Najvažnije je da se sanira cesta Brtonigla – Radini, da se 

nastavi kako su bili počeli, da se saniraju bankine, jer će inače po zimi biti rupe svugdje po cesti. 

Također navodi da bi se kamion makadama trebao nabaviti i za cestu od raskršća do naselja Lukoni, 

radi održavanja te ceste. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da bi trebalo preispitati gdje je nestala preostala količina drva, 

odnosno drva koja nisu dodijeljena navedenim osobama. Navodi kako je procjena napravljena i da je 

stručnjak tvrdio da je tamo bilo 20-25 kubičnih metara drva, navodi kako se on ne zaustavlja po tom 

pitanju jer smatra kako netko mora platiti za to. Pita gdje su nestala preostala drva, navodi da je 

učinjena ogromna šteta, da je potrebno izvaditi panjeve prije sadnje pinija, da će se nova stabla trebati 

zalijevati i da će time nastati ogromna šteta. Ponovno pita gdje su drva od 9,5 kubika do 20 kubičnih 

metara, da li su drva uzeta radi nečega, da li su otuđena i iz kojih razloga. Navodi kako Rita Počekaj 

zna koliko je drva bilo tamo i da također i Admir zna količinu jer je vodio održavanje stabala. Također 

spominje kako nisu vraćene kanalice koje su uništene, 96 kanalica nije još postavljeno iako je prošlo 

mjesec dana od kada je to rekao. Smatra kako taj koji je to napravio treba odgovarati, da se ne može 

otuđivati bez pitanja. 
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    Goran Medica navodi da kiša odmah opere sav makadam koji se postavlja, da bi trebalo 

napraviti 20-30 centimetra asfalta jer to nema smisla. 

 Predsjedavatelj zaključuje kako je prijedlog gosp. Medice da se pronalazi bolji način sanacije 

cesta. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako se po drugi ili treći put na tom Vijeću spominje kamion 

makadama za Lukone za sanaciju ceste, smatra kako je to nešto što bi se dalo iz mjeseca u mjesec 

napraviti i da se to ne treba ponoviti i raspravljati tri puta na Vijeću jer nije veliki trošak. 

 Načelnik navodi kako je cesta već bila jednom sanirana, da je to napravljeno. 

 Vijećnik Franko Fernetić potvrđuje da je napravljeno ono što je bio rekao, ali navodi kako je 

danas intervenirao jer je dio ostavljen vani, trebalo bi dodatno sanirati. 

 Vijećnica Olga Sabadin podržava sve što je vijećnik Željko Ružić rekao te ponovno naznačuje 

kako ova Općina ima svoj Odbor za socijalnu skrb, zdravstvo i školstvo koje donosi odluke i zaključke 

za bilo koje donacije ili ostala prava i oblike pomoći za građane Općine Brtonigla. Navodi da je u 

takvom slučaju odbor trebao donijeti zaključak da se tim određenim osobama dijele drva i da se ne bi 

trebalo dopustiti da se sa takvim ljudima manevrira u neke druge namjene, smatra to nedopustivim.   đ 

 Vijećnica Marija Buršić pita da li je 6. maj kontaktiran vezano za problem depuratora u Novoj 

Vasi i da li mogu nešto sanirati. 

 Načelnik navodi kako je 28. lipnja 6. maju poslan zahtjev sanacije pročišćivača u Novoj Vasi, 

da su mu telefonskim razgovorom javili da su u više navrata odvozili višak vode i da će cijelo ljeto 

pratiti da to bude sanirano dok se ne spajamo na aglomeraciju. Objašnjava kako je problem u tome što 

voda ostane tamo, jama ne upija više i stvara se neugodan miris zbog stajanja vode na tom mjestu.  

 Vijećnica Marija Buršić predlaže da ih se podsjeti na održavanje. 

 

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

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio u 20:52 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               dr.sc. Igor Palčić  


