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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-79 
Brtonigla, 25.10.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
30.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 25.10.2016. godine s početkom u 19:00 sati 
 

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

Ravalico, Gianni Ravalico, Marija Buršić, Elena Barnaba', Gino Paoletić. 
Odsutni su sljedeći vijećnici: Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Olga Sabadin. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Igor Palčić, zamjenik načelnika 

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

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

prisutno 8 (osam) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje 
sjednice.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu, te se sa 8 (osam) 
glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla 
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla i Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Brtonigla 

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 
Brtonigla za 2015. godinu 

6. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i rujan 2016. godine 
7. Razno 

 
Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na davanje 
primjedbi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
Načelnik pozdravlja sve prisutne. Isti informira vijećnike o aktivnostima koje su u tijeku, navodeći 

kako su radovi na groblju skoro gotovi, da je preostalo još par sitnica za odraditi, da je otvoren prolaz sa strane 
novog parkinga za lakši ulaz u groblje. Načelnik također navodi kako su u tijeku pregovori sa strankom koja je 
vlasnik zemljišta s druge strane (preko puta ceste), da je on vlasnik 1/3 zemljišta, a općina posjeduje 2/3 
zemljišta te da bi se možda to otkupilo, kako bi se jednog dana mogao napraviti veliki parking i kružni tok, radi 
lakšeg pristupa groblju. Načelnik također navodi kako je u tijeku suradnja sa Župom radi izrade elaborata za 
sanaciju crkve na groblju, kojim će se pokazati koji su zahvati potrebni da se ista sanira. Nadalje, načelnik 
navodi da će se vezano za investiciju rekonstrukcije krova stare škole u Novoj Vasi u četvrtak održati sastanak 
sa nadzornim inženjerom, nakon čega bi krenuli radovi. Isti navodi da su u tijeku radovi oko izgradnje ulice u 
Karigadoru – trenutno se radi oborinska odvodnja, nakon čega će se asfaltirati i postaviti tlakovci; trenutno je 
ulica zatvorena za promet. Sredinom sjedećeg tjedna, navodi načelnik, završiti će se cesta prema Žmergu, zbog 
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loših meteoroloških uvjeta radovi su se odužili. Isti navodi da je UPU Karigador poslan ministarstvu i da se 
čeka suglasnost; UPU za Donji Srbani je spreman te će se isti dostaviti za iduću sjednicu vijeća na prihvaćanje; 
također i UPU Nova Vas se obrađuje, pa će se možda i taj UPU stići pripremiti za sljedeću sjednicu vijeća; 
UPU Kovri je u izradi a UPU Velika Punta je spreman za javnu raspravu. Nadalje, načelnik navodi da je 
pripremljena odluka za UPU Brtonigla te da se sada moraju ishoditi sve suglasnosti i da se danas predlaže 
donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla. Načelnik navodi da je 
sa izrađivačem plana sklopljen ugovor prije dvije godine ali da, budući da je on bio ujedno i izrađivač UPU-a 
za Karigador, nije stigao odraditi Prostorni plan. Nadalje, načelnik navodi kako se sada shvatilo da ako se, od 
donošenja Odluke o izradi, u roku od dvije godine ne pokrene javna rasprava, ista prestaje važiti. Slijedom 
navedenog, načelnik navodi da će se ponovno raspisati javna nabava i pokušati sklopiti ugovor o izradi sa 
kvalitetnijim izvođačem.   

 
Ad.3. 

Predsjedavatelj navodi kako je obrazloženje za predmetnu točku dnevnog reda načelnik izložio pod 
Aktualnim satom te naglašava kako je Prostorni plan uređenja Općine Brtonigla jedan od najvažnijih 
dokumenata općine, kojim se određuje razvoj teritorija.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla. 
 

Sjednici se u 19:14 sati pridružuje vijećnica Dragana Mijatović.   
 

Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Ista navodi kako je 

Zakonom o savjetima mladih uređeno osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i 
zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Nadalje, navodi kako je rad 
Savjeta mladih Općine Brtonigla također bio reguliran i Odlukom o osnivanju savjeta mladih Općine Brtonigla 
koja je donesena 2008. godine. Ista navodi kako je novim Zakonom propisano je da su jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama istoga 
Zakona, s time da Savjeti mladih koji su osnovani sukladno starom Zakonu o savjetima mladih, što je bio slučaj 
i Općine Brtonigla, nastavljaju s radom do isteka svojih mandata, a mandat Savjeta mladih Općine Brtonigla je 
istekao tijekom 2016. godine. Dakle, u zaključku stupanjem na snagu novog Zakona o savjetima mladih 
2014.g., bilo je nužno pristupiti donošenju nove Odluke o Savjetu mladih Općine Brtonigla čije bi odredbe u 
potpunosti bile usklađene s novim zakonskim rješenjima. Objašnjava kako se odredbama predložene Odluke 
uređuje osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, 
osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. Ista navodi da je 
novina u odnosu na dosadašnje mandate u činjenici da se kod izbora traži kandidatura većeg broja mladih, jer 
kandidatura za člana uključuje i zamjenika, mandat Savjeta mladih traje tri godine, umjesto dosadašnje dvije. 
Odlukom se također definiraju rokovi vezani uz postupak izbora članova Savjeta mladih te sazivanja sjednica 
Savjeta mladih. 
 Predsjedavatelj podržava donošenje odluke te navodi kako smatra da takav savjet može znatno 
doprinijeti razvoju općine. Također navodi kako bi to tijelo trebalo biti odgovorno, da bi se za mlade koji će biti 
članovi savjeta trebali predložiti sposobni ljudi, koji žele napraviti dobro za svoje mjesto. 
 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je tijekom proteklog mandata savjeta bilo jako malo rezultata, da su 
čak i bila predviđena financijska sredstva za njihov rad, ali da se nije realiziralo ništa. Također navodi kako su 
mladi budućnost Brtonigle, da će jednoga dana mladi biti naši vijećnici i da bi bilo dobro da se kroz Savjet 
mladih uključe u aktivnostima općine, te u potpunosti podržava prijedlog odluke. 
 Po pitanju vijećnika Bruna Ravalica da li će konačnu odluku o odabiru članova Savjeta mladih donositi 
vijeće, načelnik odgovara potvrdno. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla. 
 

Ad.5. 
Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji prisutne obaviještava kako je predmet ove točke dnevnog reda 

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Brtonigla za 2015. godinu. Isti 
navodi da je revizijska kontrola provedena u općini od početka ožujka pa sve do kraja ljeta te da je predmet 
kontrole bilo poslovanje tijekom 2014. i 2015. godinu. Načelnik navodi kako je zadovoljan provedenom 
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analizom, da je jako teško da bude apsolutno sve proceduralno točno i da se uvijek dešavaju male greške u 
poslovanju. Također navodi kako su točke navedene u nalazu u postupku rješavanja i da će svi nedostaci 
uskoro biti riješeni. Tako navodi da se tijekom 2015. godine riješila situacija sa plaćama, buduće da tu ulaze i 
plaće Vlastitog pogona, i da je sada situacija po propisima; da je također i situacija sa muzejom vina detaljno 
navedena, da se tu još mora riješiti factoring sa bankom ali da će nakon toga situacija biti vrlo dobra, uz 
minimalni trošak projekta na teret općine. Načelnik daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog 
odjela, za detaljno obrazloženje pojedinih točaka nalaza revizije. 

Pročelnica JUO-a navodi da je Državna revizija vršila financijski nadzor poslovanja Općine Brtonigla 
za 2015. godinu. U nalazu je konstatirano da u Proračunu za 2015. godinu nije donijet Plan razvojnih 
programa, što je sastavni dio Proračuna – pročelnica navodi da je tada bilo tehničkih problema u 
računovodstvenom sustavu i da taj dio proračuna vezano za razvojne programe nije bio omogućen. Ista navodi 
da se tijekom prošle godine, prilikom planiranja Proračuna za 2016. godinu, dodao i plan razvojnih programa 
kao sastavni dio istoga, tako da je ta nepravilnost već bila otklonjena. Ista navodi da se druga točka nalaza 
odnosi na iskazane izvan bilančne zapise podružne vatrogasne zajednice Umag, koji su u knjigama 
evidentirani – navodi da je to knjigovodstveni propust jer ti zapisi nisu pravilno knjiženi i evidentirani, što će 
se do kraja ove godine ispraviti. Što se tiče godišnjeg popisa imovine i obveza, pročelnica navodi da je tijekom 
prošle godine, osim financijskog nadzora, od strane revizije izvršeni i nadzor za upravljanje imovinom, da je 
prošle godine država po prvi puta objavila popis imovine - Ministarstvo financija je objavilo uputu po kojoj bi 
jedinice lokalne samouprave trebale na isti takav način kao država ustrojiti popis imovine. Garić navodi da je 
to zahtjevniji posao, da treba duže vremena da se to realizira i da je potrebno implementirati informatički 
sustav za vođenje toga. Ista navodi da se sada najprije krenulo sa popisom imovine, da se sa programerima 
kreira program za evidenciju imovine i svih elemenata koji su traženi od strane Državne revizije. Ista navodi 
da je Ministarstvo financija tijekom ljeta donijelo i uputu o utvrđivanju procijenjene vrijednosti imovine – 
prema toj uputi, do kraja godine, će se realizirati postupak utvrđivanja vrijednosti imovine, a to će se realizirati 
djelomično internom procjenom (jer bi bilo neopravdano da općina plaća ovlaštene vještake da se naprave 
procjene imovine) te na temelju dostupnih podataka Porezne uprave i katastra. Sa godišnjim popisom imovine 
za 2016. godinu, koji bi se trebao realizirati najkasnije do 31.01.2017. godine, pročelnica tvrdi kako će 
napokon biti ustrojen popis imovine kako to traži Državna revizija i prema standardima koji su utvrđeni za 
državnu imovinu. Vezano za rashode za plaće, pročelnica navodi da je zakonski definirano kako se za 
proračunsko ograničenje plaća za tekuću proračunsku godinu uzimaju u obzir prihodi ostvareni tijekom 
prethodne proračunske godine te da je Općina Brtonigla u 2015. godini bila na 17,01% (u zakonom 
propisanom postotku) te da će i ove godine taj postotak biti u skladu sa zakonskim okvirima. Što se tiče 
komunalnih djelatnosti, dobivena je primjedba da komunalne djelatnosti, odnosno navedeno je u nalazu da 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta nisu obavljene sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i 
odlukama općine o obavljanju komunalnih djelatnosti. Ista navodi kako je sveukupno bilo manje od 70.000 
kuna troškova za održavanje nerazvrstanih cesta za pojedine poslove, što znači da nije bilo obavezno provesti 
javnu nabavu za te radove i da je općina po tom aspektu u skladu sa propisima. Međutim, navodi ista, po 
tumačenju revizije, za sve poslove održavanja nerazvrstanih cesta, bi trebalo sa određenim izvođačem 
zaključiti okvirni sporazum, za što se treba objaviti javni poziv. Ista zaključuje kako će se to izvršiti na takav 
način za sljedeću godinu. Dodatno, ista navodi kako su određene komunalne djelatnosti bile prebačene na 
Vlastiti pogon prilikom formiranja istoga ali da neke od komunalnih djelatnosti koje su mu prenesene pogon 
ne obavlja, tako da će se vršiti korekcija Odluke o komunalnim djelatnostima u tom smislu i također i za 
nerazvrstane ceste. Nadalje, Marica Garić navodi kako se rashodi na subvencije odnose na dotacije Razvojnoj 
agenciji Brtonigla, da je primjedba revizije da su zahtjevi za doznaku sredstava veći od priloga koji su 
dostavljeni – ista navodi da se ta razlika odnosila na 25% iznosa PDV-a jer je Razvojna agencija u sustavu 
PDV-a, a općina je još prije revizije zatražila od agencije da ispostavi fakture, na kojima bi bio vidljiv PDV te 
dodaje da se to od ove godine i radi pa se može zaključiti kako je ta primjedba revizije riješena. Dodatno, 
revizija je naložila da se preispitaju prednosti i nedostaci obavljanja djelatnosti RAB-a. Garić navodi da nije 
bilo primjedba revizije oko naplate potraživanja, što je prava rijetkost, te dodaje da se oko toga poduzelo sve 
što se moglo, da su za neplaćena potraživanja i da su pokrenuti postupci ovrhe. 7    

 
Sjednici se u 19:34 sati pridružuje vijećnik Aleks Drušković.   
 
Po pitanju vijećnice Dragane Mijatović, Pročelnica Marica Garić navodi kako je Državni ured za 

reviziju također izvršio pregled 2009. godine za 2008., odnosno da je tada bila zadnja revizija.  
 
 



 4 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 
Općine Brtonigla za 2015. godinu. 
 

Ad.6. 
Predsjedavatelj navodi da su Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i 

rujan 2016. godine dostavljene uz poziv za današnju sjednicu vijeća te da je stanje bolje u odnosu na prošlu 
godinu, za navedene mjesece.    

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i rujan 2016. godine. 

 
Ad.7. 

RAZNO 
 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
 
Vijećnik Željko Ružić daje primjedbu na neprisustvovanje predsjednika mjesnih odbora na 

sjednicama Općinskog vijeća te dodaje da je jedini izuzetak gosp. Franko Turina, koji se odazove pozivima. 
Vijećnik Ružić navodi da je mandat pri kraju i da se može zaključiti kako predsjednici MO-a nisu bili 
dovoljno prisutni na sjednicama. Isti dodaje kako su isti izabrani od strane građana, da je funkcija 
predsjednika MO-a važna uloga te da ubuduće treba voditi brigu o tome tko se predlaže i izabere za 
predsjednika mjesnog odbora. Dodaje da te osobe trebaju dolaziti na sjednicama vijeća, moraju iznositi 
probleme.  

Vijećnik Željko Ružić obaviještava da su pripreme za manifestaciju „Dani gljiva“ pri kraju te da je 
broj prijavljenih dupli u odnosu na lani. Isti navodi da je oko organiziranja humanitarne akcije bilo malih 
poteškoća jer se novci ne smiju davati u gotovini već se morao otvoriti žiro račun, te se morala poštivati 
posebna zakonska procedura. Isti se zahvaljuje općini na pomoći oko manifestacije i obaviještava kako će 
istoj prisustvovati delegacija Mikološkog saveza iz Srbije i možda čak i iz Grčke.  

Načelnik Doriano Labinjan navodi da će i on, zajedno sa kolegama sa područja Bujštine, pripremati 
gljivarski kotlić u humanitarne svrhe. 

Po pitanju vijećnice Dragane Mijatović oko načina preuzimanja novaca iz humanitarne akcije, 
načelnik navodi da će se vjerojatno plaćanja moći vršiti direktno na račune institucija ili pojedinaca. 

Predsjedavatelj čestita gosp. Ružiću na odličnoj organizaciji manifestacije. 
Predsjedavatelj također navodi kako je na svakom pojedinom pozivu za sjednicu Općinskog vijeća 

naveden popis uzvanika te da su tamo navedeni i predsjednici mjesnih odbora, ali da se nažalost skoro nitko 
od njih ne odazove pozivima. Isti također navodi da se slaže sa primjedbom vijećnika Željka Ružića i da bi se 
svakako trebali predložiti i odabrati kvalitetniji ljudi. 

Vijećnik Željko Ružić potvrđuje da bi predsjednici mjesnih odbora trebali obavljati funkciju za koju 
su izabrani. 

Vijećnik Bruno Ravalico predlaže da se dovrši pedesetak metra ceste u južnom djelu naselja Nova 
Vas  – ima puno rupa i problematična je kada teče voda. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da bi se također u južnom dijelu naselja Nova Vas trebala dovršiti 
cesta u sklopu koje su nedavno izgrađene nove kuće („kod Slovenca“). 

Vijećnik Aleks Drušković navodi da je također i cesta kod njega, koja vodi prema depuratoru, u vrlo 
lošem stanju, da su kanali duboki i do 30 centimetra i da se sa svakom kišom situacija dodatno pogoršava te 
predlaže da se cesta asfaltira. 

Vijećnica Marija Buršić navodi da se u sklopu ceste koja povezuje ulaz u Novu Vas i nogometno 
igralište, gdje je kuća gđe. Aleksandre Ravalico, teren urušio te da bi se to trebalo sanirati. Također navodi da 
su uz cestu prema trafostanici iskopan kanal od 50 cm prilikom postavljanja kablova i da bi se taj kanal 
trebao popraviti uz cijelu dužinu ceste. 

Vijećnica Marija Buršić ima prijedlog u svezi zelenih otoka. Navodi kako je problem kad su kante 
prazne i puše vjetar jer dolaze do ceste i stvaraju problem za promet. Zato predlaže da se postave željezni 
stupići i lanci kako ne bi došlo do takvih problema. 

Načelnik Doriano Labinjan navodi da komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. već je počeo raditi betonske 
podloge za kante te da će se sa bočne strane svakog otoka postaviti panoi kako bi se zaštitili. Kako to ne 
može odraditi direktno općina, već je nadležnost komunalnog poduzeća, s njima se dogovaraju prioriteti, pa 
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je tako već napravljeno za kamp Park Umag i prenijeti će se informacija da je također prioritetno da se i u 
Novoj Vasi to riješi što prije.  

Što se tiče navedenih cesta, načelnik navodi da će se napraviti troškovnik i da će se zatražiti da se sve 
to zajedno, odjednom, sanira. 
 Predsjedavatelj nalaže da se 6. Maj-u pita da pripaze na tome da radnici, prilikom pražnjenja 
kontejnera, iste vrate u lokaciju i imobiliziraju za to predviđenom pedalom. Također predlaže da se od 6. 
Maj-a traži da se postave kontejneri za plastiku za diferencijalno odlaganje otpada sa groblja, čija je potreba 
posebno istaknuta tijekom sadašnjeg blagdana mrtvih.  
 Vijećnik Željko Ružić potvrđuje da postoji potreba za takvim kontejnerom i navodi da to imaju sva 
druga groblja. 
 Vijećnik Aleks Drušković navodi da se na cesti prema Novoj Vasi, kod kuće gosp. Franka Baloša, 
zastavi velika količina vode, koja se poslije zalijeva prema njegovoj radioni i uništava cestu. 
 Nečelnik Doriano Labinjan navodi da je naručen projekt za oborinsku odvodnju, da se studija mora 
odraditi za cijelo naselje i ne samo za određeno područje, budući da je sve povezano i mora se odraditi 
globalno, na višoj razini. Isti navodi da će se nakon izrade potrebne dokumentacije riješiti najprioritetnija 
područja, lokacije na kojima su najveći problemi.   
 Vijećnik Aleks Drušković predlaže da se odredi i uredi površina na kojoj bi se mogao odlagati 
„zeleni“ otpad, jer smatra kako nije u redu da se takav otpad stavlja u kontejnere. Isti također navodi kako bi 
možda ljudi počeli bacati i drugu vrstu otpada ali da bi se zato mogao postaviti videonadzor i pratiti tko šta 
baca.   
 Načelnik navodi kako se ne smije više odlagati otpad na javnim površinama, da je to moguće 
napraviti samo putem kontejnera, ali da će svakako provjeriti sa 6. maj-em koje su mogućnosti vezano za 
odlaganje zelenog otpada. 

Vijećnica Marija Buršić pohvaljuje što je napravljeno djelomično asfaltiranje ceste Brtonigla-Nova 
Vas te se nada da će se dogodine odraditi i preostali dio ceste. Međutim, navodi da je kod skretanja prema 
Škrinjarima asfaltirano samo 2,5 m ceste prema naselju i da su iznad oborisnke odvodnje, sa svake strane 
ceste, stavljeni kamenčići (80 cm x 2 m), što nije dovoljno jer će prilikom kiše sve nestati – predlaže da se 
teren uz cestu asfaltira ili betonira. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da je na zavojima ceste Brtonigla-Nova Vas, nakon skretanja za 
Škrinjare, sa strane ceste, ostavljeno previše makadama, koji se zalijeva na prometnicu kada pada kiša, što je 
vrlo opasno. 

Predsjedavatelj navodi da se brzina mora prilagođavati uvjetima na cesti. 
Vijećnik Željko Ružić navodi da je sa zavoja nakon groblja u Srbanima odstranjena tabela na kojoj je 

pisalo da je zabranjeno odlaganje otpada – predlaže da se znak vrati jer tijekom zime, kad se kolju svinje, 
ljudi često bacaju tamo otpad. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li su vršena plaćanja nezavisnim političkim strankama. 
Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi da će to odmah sutra provijeriti. 
 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 30. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:58 sati ! 
 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 



PRIJEDLOG 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), čl. 38. i 
54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13-
pročišćeni tekst) te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene 
novine Općine Brtonigla broj 25/09, 3/13 i 8/13 -pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Brtonigla 
na svojoj _____.sjednici održanoj dana _______2016. godine, donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 

 
I. 

              Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa 
rada Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia "Calimero" za pedagošku godinu 2015./2016. 
godinu, KLASA: 601-02/16-08/01 UR.BROJ:2105/04-10-01-16-01  od kolovoza 2016.godine. 
  
 

II. 
 Godišnji izvješće iz točke I. sastavni su dio ove Odluke. 
 

 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  donošenja, a ista će se objaviti  u Službenim 
novinama Općine Brtonigla. 
 
 
 
KLASA:601-01/16-10/03 
URBROJ: 2105/04-01-16-02 
Brtonigla,   _______________  2016. godine 
 

                                       
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ezio Barnaba' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    





























































PRIJEDLOG 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), čl. 38. i 
54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13 -
pročišćeni tekst) te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene 
novine Općine Brtonigla broj 25/09, 3/13 i 8/13 -pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Brtonigla 
na svojoj _____.sjednici održanoj dana _______2016. godine, donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća Godišnji plan i program Dječjeg vrtića 
"Kalimero" – Scuola d'Infanzia "Calimero" za pedagošku godinu 2016./2017. godinu, KLASA: 601-
02/16-08/02 UR.BROJ:2105/04-10-01-16-01  od listopada 2016.godine. 
  
 

II. 
 Godišnji plan i program iz točke I. sastavni su dio ove Odluke. 
 

 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  donošenja, a ista će se objaviti  u Službenim 
novinama Općine Brtonigla. 
 
 
 
KLASA:601-01/16-10/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-02 
Brtonigla,   _______________  2016. godine 
 

                                       
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ezio Barnaba' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    































































PRIJEDLOG 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 
137/15), čl. 38. i 54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 
05/12, 3/13, 8/13 -pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 
_____.sjednici održanoj dana _______2016. godine, donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU 
O davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta 

Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia "Calimero" 
 

 
 

I. 
 Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia 
"Calimero" usvojenog na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. listopada 2016, 
godine, koji je sastavni dio ove Odluke. 
 
 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom objave   u Službenim novinama Općine Brtonigla. 
 
 
 
KLASA: 010-01/16-10/01 
URBROJ: 2105/04-01-16-04 
Brtonigla,   _______________  2016. godine 
 

                                       
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ezio Barnaba' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    





                                                                                                                         PRIJEDLOG 
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), uz prethodnu suglasnost Osnivača  , Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Kalimero“- Scuola dell' infanzia“Calimero“,  na ____- sjednici održanoj  
_______________.,  donijelo je ; 
 
 

S  T  A  T  U  T  
     Dječjeg vrtića  ''Kalimero'' - Scuola dell' infanzia “Calimero“   

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

  Ovim Statutom uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i Dječjeg vrtića  
''Kalimero'' – Scuola dell' infanzia“Calimero“  (u daljnjem tekstu: Vrtić), djelatnost, 
programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog vijeća, 
status roditelja, status radnika, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i 
poslovanje Vrtića. 
 

Članak 2. 
 

Vrtić je predškolska javna ustanova. 
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja , obrazovanja , zdravstvene zaštite , 

prehrane i socijalne skrbi koja se ostvaruju sukladno Zakonu. 
U Vrtiću odgojno - obrazovni rad obavlja se na hrvatskom i talijanskom jeziku i 

latiničnom pismu. 
Radno vrijeme za polaznike Vrtića je od 6,30 do 16,30 sati. 
Vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci (Tt-

02/2722-2 MBS: 040177600) i zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog 
odgoja koji vodi Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta. 

 
Članak 3. 

 
Osnivač Vrtića je Općina Brtonigla (u daljnjem tekstu: Osnivač), sve temeljem 

članka 78. stavak 1. i 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93) i rješenja 
Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad predškolskim o 
ustanovama na području Istarske županije za  jedinice lokalne samouprave. 

Vrtić je pravni sljedbenik društveno pravne osobe predškolske organizacije Dječji 
vrtić „Duga“ Umag, koju je osnovala Općina Buje svojom Odlukom (klasa:601-01/91-
01/2,Urbroj:2105/03-02-98-3)od 6 .lipnja 1991.godine 

  
 
 
 



 
 

Članak 4. 
 

Naziv Vrtića je „Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell'infanzia Calimero“ . 
Sjedište Vrtića je u Brtonigli: Dudova 24a. 
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača. 
Službeni naziv Vrtića ispisuje se i na talijanskom jeziku. 

 
Članak 5. 

 
Puni naziv Vrtić ističe se na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta. 
Natpisna ploča Vrtića uz puni naziv Vrtića obvezno sadrži i grb Republike 

Hrvatske i naziv. „Republika Hrvatska” te se  ističe  na desnoj strani od glavnog ulaza 
zgrade gledano uz pročelje zgrade. 

 

Članak 6. 
U radu i poslovanju Vrtić koristi se : 

1. Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm na koje je 
uz gornji rub ispisan naziv i sjedište Vrtića na hrvatskom i talijanskom jeziku, a u sredini 
pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.  
2. Jedan  pečata okruglog oblika, promjera 53,5 mm x 33,5 mm, koji sadrži naziv i 
sjedište Vrtića. 
3. Jedan  pečat  četvrtastog oblika dužine 46 mm i širine 17 mm, koji sadrži naziv i 
sjedište Vrtića na hrvatskom i talijanskom jeziku. 

Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Vrtić donosi u 
okviru javnih ovlasti  ili kao tijelo javne vlasti.    

Pečat iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka rabi se za  redovito  administrativno- -
financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje akata iz stavka 2. 
ovoga članka. 

Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Vrtića. 
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj. 
 

Članak 7. 
 

Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano 
opunomoći. 

U parničnom sporu između Vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja 
odgovornosti Vrtića za kaznena djela, Vrtić zastupa predsjednik Upravnog vijeća ili 
osoba koju on pisano opunomoći. 

 
 
 
 



Članak 8. 
 

Vrtić ima ''Dan Vrtića''. 
Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada. 
 

 
II. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA 

 
Članak 9. 

 
Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača: 
- utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati 
- promijeniti djelatnost 
- donijeti ili promijeniti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
- steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu  
- donijeti plan upisa djece u Vrtić 
- mijenjati namjenu objekta  
- udružiti se u zajednice ustanova 
- osnovati drugu pravnu osobu.   

 
Članak 10. 

 
Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. 
Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno. 

 
 

 
III. DJELATNOST 

 
Članak 11. 

 
Djelatnost Vrtića je predškolsko obrazovanje. 
U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Vrtić ostvaruje: 
 

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 
i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim 
potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima 
- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
- programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi 
- programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina 
- programe predškole 
- programe učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, 
vjerskog i sportskog sadržaja. 

Djelatnost stavka 1. Vrtić obavlja kao javnu službu. 
 

 



Članak 12. 
 

Vrtić obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga Statuta u sjedištu. 
 

Članak 13. 
 

           U svezi s obavljanjem djelatnosti Vrtić surađuje sa susjednim vrtićima i osnovnim 
školama, drugim prikladnim ustanovama i udrugama. 
 

Članak 14. 
 

Djelatnost iz članka 11. ovoga statuta Vrtić obavlja na temelju nacionalnog 
kurikuluma, vrtićkog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. 
 

Članak 15. 
 

Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način 
ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja. 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog 
rada, programi zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi 
programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelji 
ostvarivanja programa te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti. 

 
Članak 16. 

 
  Vrtićki kurikulum i godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće do  
30. rujna tekuće pedagoške godine. 
 

 
IV. DAVANJE USLUGA 

 
Članak 17. 

 
Vrtić daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama 

osnivača i svojim općim aktima. 
 

 
 

Članak 18. 
 

Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o 
upisu. 

Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača. 
Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu. 
Odluka o upisu sadrži: 

- uvjete upisa u Vrtić 



- prednost upisa, prema aktima osnivača 
- rokove sklapanja ugovora 
- iznos nadoknade za usluge Vrtića 
- ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga. 
 

 
Članak 19. 

 
Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama. 
 
 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA 
 

 
Članak 20. 

 
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške 

teorije i prakse i uspješnom obavljanju djelatnosti. 
Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i 

zdravstvenih programa, stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, 
računovodstveno - financijskih i pomoćno-tehničkih poslova te njihova međusobna 
usklađenost. 

 
Članak 21. 

 
U Vrtiću se rad s djecom provodi u jasličkim i vrtičkim odgojnim skupinama. 
Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi 

neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se prema provedbenim propisima 
donesenim temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom 
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 

Članak 22. 
 

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u 
skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka 
ili višednevnog boravka djece, u skladu s Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 
Članak 23. 

 
Stručno-pedagoški poslovi u Vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, 

zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića radi 
zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj 
svakog djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja. 
 



Članak 24. 
 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi          
ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane 
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, 
obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova 
potrebnih za redovito poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava radnika Vrtića. 

 
Članak 25. 

 
Pomoćno - tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i 

drugih uvjeta za ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog 
standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 

Članak 26. 
 

Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog (šestodnevnog) radnog tjedna. 
Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika. 
Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s 

roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz 
godišnjeg plana i programa rada, aktima osnivača i općim aktima Vrtića. 

 
Članak 27. 

 
Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i 

trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja. 
 

Članak 28. 
 

Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se  
                         Pravilnikom. 

   
 

 
VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM 

 
 

1. UPRAVNO VIJEĆE 
 

Članak 29. 
 

Vrtićem  upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće ima pet članova: 

1. tri člana imenuje osnivač 
2. jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga 



3. jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u 
daljem tekstu: odgojitelji). 

 
Članak 30. 

 
Članovi Upravnog vijeća iz članka  29. ovoga Statuta imenuju se odnosno biraju 

na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani. 
Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 

 
Članak 31. 

 
O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće osnivač izvješćuje Vrtić 

pisanim putem. 
 

Članak 32. 
 

Član Upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na sastanku roditelja. 
Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, 

odnosno istaknuti svoju kandidaturu. 
O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku. 
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova 

nazočnih roditelja. 
Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj. 
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik. 

 
Članak 33. 

 
Kandidiranje i izbor kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja 

obavlja se na sjednici Odgojiteljskog vijeća. 
Za provođenje izbora Odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo koje ima 

predsjednika i dva člana.  
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Upravnog 

vijeća. 
Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća. 
 

 
Članak 34. 

  
Kandidate za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi 

članovi Odgojiteljskog vijeća. 
Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu. 

 
 
 
 
 



 
Članak 35. 

 
Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je 

istaknuo svoju kandidaturu. 
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u 

Upravno vijeće. 
 

Članak 36. 
 

Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo 
sastavlja izbornu listu. 

U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom. 
 

Članak 37. 
 

Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. 
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova odgojiteljskog vijeća. 

Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 
1. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor članova Upravnog vijeća 
2. broj članova koji se biraju u Upravno vijeće 
3. ime i prezime kandidata. 

Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj. 
 
 
 

Članak 38. 
Glasovanje je tajno. 
Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji. 
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva. 

 
Članak 39. 

 
Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva 

upisuje birača u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja. 
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću. 
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata. 
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se 

nevažećima. 
 
 

Članak 40. 
 

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih 
listića i sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova. 

Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 



 Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te 
kandidate ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova. 

S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje 
odgojiteljsko vijeće. 

Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti. 
Odgojiteljsko vijeće može odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom 

izbora bilo povrjede postupka ili propusta izbornog povjerenstva. 
Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član upravnog vijeća. 

 
Članak 41. 

 
O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik, a 

predsjednik izbornog povjerenstva izdaje izabranom članu potvrdu o izboru. 
 

Članak 42. 
 

Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća saziva se 
prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog Upravnog vijeća. 

Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj. 
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika. 

 
Članak 43. 

 
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži: 

1. izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća 
2. verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća 
3. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. 

 
Članak 44. 

 
Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom 

identiteta pojedinog člana s podacima iz isprava o izborima. 
Članovi Upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava 

prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata. 
 

Članak 45. 
 

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran 
svaki član Upravnog vijeća. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine. 
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća članovi 

Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku. 
 Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu 

glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća. 
 Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku 

daljnje vođenje sjednice. 



 
Članak 46. 

 
 Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat: 

1. ako podnese ostavku na članstvo u Upravnom vijeću 
2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću 
3. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana 
4. ako Tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeće nije zadovoljno njegovim 

radom u Upravnom vijeću. 
Odluku o opozivu donosi Tijelo koje je izabralo člana Upravnog vijeća, javnim 

glasovanjem, većinom glasova nazočnih. 
 

Članak 47. 
 

 Ako pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 46. ovoga Statuta prestane 
mandat, provode se dopunski izbori.  

 Dopunski izbori provode se u roku do 15 dana od dana prestanka mandata člana. 
 Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka 

mandata Upravnog vijeća. 
 Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. do 41. ovoga Statuta. 

 
Članak 48. 

 
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna 

natpolovična većina članova. 
Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju 

zajednički. 
Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog 

broja članova. 
 

Članak 49. 
 

Upravno vijeće može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za 
proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić. 

Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena 
zadaća. 

Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za 
izvršenje zadaće zbog koje se radno tijelo osniva. 

Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog 
člana. 
 

 
 
 
 
 



Članak 50. 
 

Upravno vijeće: 
- donosi opće akte Vrtića 
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu  
- obračun financijskog plana 
- donosi kurikulum i godišnji plan i program rada 
- odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s aktima osnivača 
-  imenuje voditelje područnih odjela 
- daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za 
svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih 
osoba 
- daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost 
Vrtića 
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića 
- odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića 
- odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa 
- odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju 
te o prestanku radnog odnosa radnika V rtića 
- odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih 
suradnika na liječnički pregled 
- odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa 
- predlaže statusne promjene 
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike 
- predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti 
ravnatelja 
- razmatra rezultate odgojnoga rada 
- razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u 
svezi s radom Vrtića 
- obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića. 

 
Članak 51. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća: 

- predstavlja Upravno vijeće 
- saziva sjednice Upravnog vijeća i predsjedava im 
- potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće 
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Vrtića i 

ovlastima Upravnog vijeća. 
Na zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuje se stavak 1. ovoga članka    

kada zamjenjuje predsjednika. 
 
 
 
 
 



2. RAVNATELJ 
 

Članak 52.  
 

Vrtić ima Ravnatelja. 
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Vrtića. 
Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića prema prijedlogu Upravnog    

vijeća. 
 

Članak 53. 
 

Za Ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za 
odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti 
predškolskog odgoja. 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće.  
Natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. 
Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i traje osam dana. 
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se 

imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje 
kandidat uz prijavu treba priložiti. 
 

Članak 54. 
 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj upravno vijeće razmatra 
natječajnu dokumentaciju, utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s 
natječajnom dokumentacijom osnivaču. 

 O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi Upravnog vijeća 
koji su se javili na natječaj za ravnatelja. 

Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili upravno vijeće 
ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja, izvijestit će o tome osnivača i 
raspisati novi natječaj. 
 

Članak 55. 
 

S imenovanim Ravnateljem predsjednik Upravnog vijeća sklapa Ugovor o radu. 
 

Članak 56. 
 

Ravnatelj: 
- predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće 
- predlaže godišnji plan i program rada 
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i      
godišnji obračun 
- sudjeluje u radu  Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja 
- predstavlja i zastupa Vrtić 
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića 



- zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 
državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima 
- obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje 
zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu 
- izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovanju Vrtića 
- sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića  
- zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa 
- predlaže Upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak 
radnog odnosa radnika Vrtića 
- predlaže Upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na 
liječnički pregled 
- izdaje radne naloge radnicima  
- odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana 
- odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta 
- izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća 
- određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled 
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne 
imovine Vrtića te o investicijama do  20 000  kuna  
- sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić 
- izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela 
upravnog i stručnog nadzora 
- saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća 
- priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im 
- obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića 
te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim 
aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića. 

 
Članak 57. 

 
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i  

osnivaču. 
Ravnatelj  je  ovlašten  drugoj  osobi  dati  generalnu  ili  specijalnu  punomoć  za   

zastupanje Vrtića u pravnom prometu. 
Sadržaj i trajanje punomoći iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj određuje  
samostalno. 
O davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće na 

prvoj sjednici. 
 

Članak 58. 
 

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i 
pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića. 
 

 
 
 



Članak 59. 
 

Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova 
zamjenjuje član Odgojiteljskog vijeća kojeg, uz njegov pristanak, odredi Upravno vijeće. 

 
Članak 60. 

 
Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni 

Zakonom. 
Kada Upravno vijeće zaključi da postoji razlog za razrješenje ravnatelja, predložit 

će osnivaču razrješenje. Uz prijedlog Upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se 
potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje ravnatelja. 

Kada osnivač razriješi ravnatelja, Upravno vijeće će u roku do 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisati natječaj za ravnatelja. 
 

Članak 61. 
 

Upravno vijeće predložit će imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja: 
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi  
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude predložen ili imenovan 
- kada ravnatelj bude razriješen 
- kada Vrtić nema ravnatelja. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti predložena osoba koja se prethodno 
suglasila s prijedlogom i koja ispunjava uvjete za ravnatelja. 

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje 
godinu dana. 

Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja. 
 

 
3. STRUČNO TIJELO VRTIĆA 
 

 
Članak 62. 

 
Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće. 

 
Članak 63. 

 
Odgojiteljsko vijeće: 
- predlaže vrtićki kurikulum 
- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića 
- prati ostvarivanje plana i programa rada 
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom 
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i 
razvojem djelatnosti 
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima 



- potiče i promiče stručni rad 
- predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala 
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Vrtića. 
 
 

VII. RODITELJI I SKRBNICI DJECE 
 

Članak 64. 
 

Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili 
skrbnicima djece. 

Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, 
roditeljskim sastancima  i na drugi pogodan način. 

 
 

Članak 65. 
 

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim 
problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić. 

 
 
VIII. RADNICI 

 
Članak 66. 

 
Radnici  Vrtića  su  odgojitelji,  stručni  suradnici  te  drugi  stručni  

(administrativno-tehnički) i pomoćni radnici. 
 

Članak 67. 
 

Odgojitelji i stručni suradnici mogu u Vrtiću biti osobe koje imaju odgovarajući 
stupanj i vrstu stručne spreme i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na 
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje 
obavljaju. 

Članak 68. 
 

Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i 
pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.  

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i 
stručnih suradnika. 

Odgojitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom 
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih 
poslova. 
 

 



Članak 69. 
 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića obavlja se prema zakonu, 
podzakonskim aktima i općim aktima Vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu. 

 
 

IX. IMOVINA VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE 
 

 
Članak 70. 

 
Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini 

Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića. 
 

Članak 71. 
 

Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od osnivača, od roditelja, od 
prodaje roba i usluga te donacija. 

Prihodi i rashodi za obavljanje djelatnosti utvrđuju se financijskim planom.  
 

Članak 72. 
 

Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za 
obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s aktima osnivača. 
 

Članak 73. 
 

Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, 
gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača. 
 
 
 

X. JAVNOST RADA 
 

Članak 74. 
 

Rad Vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito: 
- izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja 
usluga 
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na 
njihov zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga 
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog i odgojiteljskog vijeća te 
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad 
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad 
tijela Vrtića 



- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju 
sredstvima javnog informiranja 
- obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i 
stručnih skupova u Vrtiću i omogućavanja im nazočnosti na skupovima 
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića. 
 

 
XI. POSLOVNA TAJNA 

Članak 75. 
 

Poslovnom tajnom smatraju se: 
1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika 

te drugih građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću 
2. podaci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. 

ovoga članka 
3. podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika  
4. podaci o poslovnim rezultatima Vrtića 
5. podaci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi 
6. podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim 

propisima  
7. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom. 

 
Članak 76. 

 
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici 

Vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću. 

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred 
sudom ili upravnim tijelom. 
 
 
 
 
 
XII. ZAŠTITA LJUDSKOG OKOLIŠA 

 
Članak 77. 

 
Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj 

prirodnih i radom stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne 
posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te 
vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi. 

Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića. 
 

 
 



Članak 78. 
 

Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su 
posvetiti pozornost  odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša. 

Programi rada Vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa 
rada Vrtića. 

 
 

XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
 

Članak 79. 
 

Osobni podaci fizičkih osoba mogu se u Vrtiću  prikupljati u svrhu s kojom je        
ispitanik upoznat, koja je izrekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje 
obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa 
svrhom prikupljanja. 

 
 U Vrtiću se mogu obrađivati osobni podaci samo uz uvjete određene                
zakonom i   drugim propisima. 

Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito i pošteno. 
 

Članak 80. 
 

Osobni podaci smiju se u Vrtiću prikupljati i dalje obrađivati: 
- u slučajevima određenim zakonom 
- uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu 
- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Vrtića 
- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka 
- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u 
slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak 
- ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u 
javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili treće strane kojoj se 
podaci dostavljaju 
- ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Vrtića ili 
treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite 
temeljnih prava i sloboda ispitanika 
- kada je ispitanik sam objavio osobne podatke. 

Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se  
prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite. 

Osobne podatke mogu u Vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene 
osobe. 



Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka 
povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 
 

Članak 81. 
 

U Vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se 
odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, 
sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom 
postupku. 

Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati: 
- uz privolu ispitanika 
- kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i 
obveza koje Vrtić ima prema posebnim propisima 
- kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta 
ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u 
mogućnosti dati svoju privolu 
- kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtića pod uvjetom da se obrada 
odnosi izrijekom na djecu i radnike Vrtića i da podatci ne budu otkriveni 
trećoj strani bez pristanka ispitanika 
- kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite 
potraživanja propisanih zakonom 
- kada je ispitanik objavio osobne podatke. 

U  slučajevima  iz  stavka  1.  ovoga  članka  obrada podataka mora biti posebno     
označena i zaštićena. 

Članak 82. 
 

U Vrtiću se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži: 
-   naziv zbirke 
-   naziv i sjedište Vrtića 
-   svrhu obrade 
-   pravni temelj uspostave zbirke podataka 
-   kategoriju osoba na koje se podatci odnose 
-   vrste podataka sadržanih u zbirci podataka  
-   način prikupljanja i čuvanja podataka 
-   vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka 
-  osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno 
sjedište 
- naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s 
naznakom države odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane 
svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se podatci odnose 
-  naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka. 

 
 



Članak 83. 
 

Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka. 
Radnik iz stavka 1. ovoga članka: 

- skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka 
- upozorava tijela i radnike Vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih 

podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost 
i zaštitu osobnih podataka 

- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim 
obvezama kod zaštite osobnih podataka 

- skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Vrtića prema 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

- izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka 
- daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka 
- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom 

osobnih podataka 
- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih 

podataka te predlaže poboljšanje tih mjera 
- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka. 

Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se 
vodi postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrjede 
radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrjede etičkog kodeksa i drugih pravila 
ponašanja donesenih u Vrtiću. 

O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti 
Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja. 
 

Članak 84. 
 

Vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju 
njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom 
utvrđene djelatnosti primatelja. 

Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za 
korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. 

O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje 
radnik iz članka 83. ovoga statuta. 
 
 

XIV. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 

Članak 85. 
Vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili 

koje nadzire: 



1. pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i 
dostupan način općih akata i odluka te informacija o svome radu i 
poslovanju 

2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od 
sljedećih načina: 

-     neposrednim davanjem informacije 
-     davanje informacije pisanim putem 
-  uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu 
informaciju 
-      dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju 
-   na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup 
informaciji. 

 

 

Članak 86. 
 

Vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili 
usmenog zahtjeva. 

Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a 
kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se 
službena bilješka. 

 

Članak 87. 
 

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup 
informaciji najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zhtjeva. 

Vrtić će odbiti zahtjev korisnika: 
-    u slučajevima propisanim zakonom 
-  ako Vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o 
traženoj informaciji 
-    ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije 
-  ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane 
Zakonom o pravu na pristup informacijama. 

O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 

dana od dana dostave rješenja. 
 

Članak 88. 
 

Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Vrtića kao posebnu službenu osobu 
mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Radnik iz stavka 1. ovoga članka: 



-  rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama 
                      unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija 
                     sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtića 
                  - osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s  
                      ostvarivanjem prava na pristup informacijama. 
 

Članak 89. 
 

U Vrtiću se ustrojava katalog informacija. 
Katalog informacija sadrži sustavni pregled informacija s opisom sadržaja, 

namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. 
Katalog informacija ustrojava ravnatelj posebnom odlukom. 
Za radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga ovlašten je radnik iz 

članka 88. ovoga statuta. 
 

Članak 90. 
 

Kod davanja informacija Vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već 
samo nadoknadu stvarnih troškova. 

Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće kod donošenja 
financijskog plana. 
 
 

XV. SJEDNICE VRTIĆKIH VIJEĆA 
 

Članak 91. 
 

Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće (u daljem tekstu: Vijeće) rade na 
sjednicama. 

Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom 
i programom rada Vrtića. 

Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, Ravnatelj i osobe koje su 
uredno pozvane na sjednicu. 

 

Članak 92. 
 

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na 
sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća. 

 

 



Članak 93. 
 

Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je 
zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno. 

Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili 
prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno. 

Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv 
prijedloga o kojem odlučuju. 

Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj 
ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju. 
 
 

Članak 94. 
 

Nazočnost na sjednici dužnost je članova vijeća.  

 
Članak 95. 

 
Na sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju presjedavatelj sjednice 

i zapisničar. 
 

Članak 96. 
 

Rad vijeća na sjednici uređuje se Poslovnikom. 
Odredbe Poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela  

(povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta. 
 

 

XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI VRTIĆA  
 

Članak 97. 
 

Opći akti Vrtića su: 
-  Statut 
-  Pravilnik 
-  Poslovnik 
-  Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću. 

 



Članak 98. 
 

Opće akte Upravno vijeće donosi: 
            -  u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa 
            -  u svezi s izvršenjem odredaba ovoga statuta 

-  u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću. 
 

Članak 99. 
 

 Vrtić ima ove opće akte: 
- Statut 
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
- Pravilnik o radu 
- Pravilnik o zaštiti na radu 
- Pravilnik o zaštiti od požara 
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 
- Poslovnik o radu vijeća Vrtića. 

 

Članak 100. 
 

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki 
član Upravnog vijeća. 
 

Članak 101. 
 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića. 
Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića, osim 

ako  je zakonom određeno drukčije. 
 

Članak 102. 
 

Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan 
primjene nije određen neki drugi dan. 

 

 
 



Članak 103. 
 

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće. 
 

Članak 104. 
 

Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Vrtića. 
Na  izvid  odredbe  općeg  akta ili  uporabu  općeg  akta  primjenjuje  se članak 

85. ovoga statuta. 

Članak 105. 
 

Pojedinačne akte kojima se uređuju  pojedina prava i interesi djece, roditelja, 
radnika  i građana, donose upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici. 

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je 
provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili 
istekom određenog roka. 

 
 

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak106. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića. 

 
Članak 107. 

 
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Vrtića ( Klasa: 601-01/04-

01/02, Ur.Broj:2105/04-01-04-01 od 16. siječnja 2004.godine, Klasa: 601-01/08-01/01, 
Ur.broj: 2105/04-01-08-08 od 11. ožujka 2008.godina i Klasa: 601-02/11-02/07 Ur.broj: 
2105/04-10-02-11-01 od 30. studenoga 2011.godine ).  
 
KLASA: 601-02/16-02/02 
URBROJ:2105/04-10-02-16-03 

 UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA 
Predsjednica Ivana Mikoli 

 
_______________________________ 



 PRIJEDLOG  
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), čl. 38. i 
54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13-
pročišćeni tekst) te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene 
novine Općine Brtonigla broj 25/09, 3/13 i 8/13 - pročišćeni tekst),  Općinsko vijeće Općine Brtonigla 
na svojoj ___. sjednici održanoj dana ____  2016. godine, donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća Izvješće o poslovanju sa financijskim izvještajem 
RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. za 2015. godinu. 
 
 

II. 
 Izvješće o poslovanju sa financijskim izvještajem iz točke I. sastavni je dio ove Odluke. 
 

 
III. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  donošenja, a ista će se objaviti  u Službenim 
novinama Općine Brtonigla. 
 
 
KLASA: 024-01/16-10/01 
URBROJ:2105/04-01-16-2 
Brtonigla,  
 

                                       
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 
Predsjednik 

Ezio Barnaba' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    





































































PRIJEDLOG 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 
137/15), čl. 38. i 54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 
05/12, 3/13, 8/13 -pročišćeni tekst) te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 3/13 i 8/13 -pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj _____.sjednici održanoj dana _______2016. 
godine, donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU 
 
 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća  Plan razvojnih programa Razvojne 
agencije Brtonigla d.o.o. za period 2017. - 2019.godine sa Financijskim planom Razvojne 
agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. godinu 
  
 

II. 
Plan razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za period 2017. -

2019.godine sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2017. godinu, iz 
točke I. sastavni su dio ove Odluke. 

 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  donošenja, a ista će se objaviti  u 
Službenim novinama Općine Brtonigla. 
 
 
 
 
 
KLASA:400-02/16-20/01 
URBROJ: 2105/04-01-16-02 
Brtonigla,   _______________  2016. godine 
 

                                       
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ezio Barnaba' 
 
 
 

 
 

    







































































         
          PRIJEDLOG 
 
         
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15), čl. 38. i 54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine 
Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13) te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13 i 
08/13), a po razmatranju Polugodišnjeg izvješća rada Općinskog načelnika KLASA: 
022-01/16-10/05, URBROJ:2105/04-02-16-1 od 17. listopada 2016. godine, Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla na svojoj __. sjednici održanoj dana ________ 2016. godine, 
donosi sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća Polugodišnji Izvještaj Općinskog 
načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine (KLASA: 022-
01/16-10/05, URBROJ:2105/04-02-16-1 od 17. listopada 2016. godine), koji čini 
sastavni dio ove Odluke. 

 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama 
Općine Brtonigla. 
 
 
KLASA: 022-01/16-10/05 
URBROJ:2105/04-01-16-2  
Brtonigla, __________ 2016. godine 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA 

 
 
    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                         Ezio Barnaba' 
 

 
 

 
 
 
 



                                            
 REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA  
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio 
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO  
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr 
www.brtonigla-verteneglio.hr 

 
KLASA:022-01/16-10/05  
URBROJ:2105/04-02-16-1 
Brtonigla, 17. listopada 2016. 
 
 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 
05/12, 3/13, 8/13), dana 17. listopada 2016. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla donosi  
 
 
 
 
 

Polugodišnje izvješće rada 
Općinskog načelnika 

 
 
 
 

za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine 
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Uvod Općinskog načelnika  
 
 
 
 Poštovani vijećnici Općine Brtonigla, 
 

U izvještajnom razdoblju obavljeni su izvršni poslovi iz samoupravnog djelokruga općine koji su 
zakonom povjereni općinskom načelniku, kao što su upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu 
Općine Brtonigla kao i prihodima i rashodima općine, usmjerenje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadziranje njihovog rada, te izvršavanje 
drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedba navedenih zadaća 
ostvarena je i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, 
kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
Konzultacije su također održane i sa članovima vijeća mjesnih odbora na području Općine Brtonigla.  

Sve aktivnosti koje su realizirane tijekom 2016. godine po pitanju infrastrukture i uređenja okoliša, 
su jako bitne za Općinu Brtonigla, jer daju poseban štih mjestu i na taj se način poboljšava turistička ponuda, 
a parkovi i dječja igrališta su jako bitni za najmlađe stanovnike. U planu su rekonstrukcije različitih cesta i 
ulica, gdje su prioritet sigurnost i povećanje standarda građana, a to je ujedno i investicija za turizam kako bi 
se turisti koji dolaze na ovo područje osjećali ugodnije i ljepše u uređenom okruženju. 

Godišnji programi ostvareni su sukladno financijskim mogućnostima te se ulaže veliki trud oko 
pronalaženja vanjskih alternativnih financiranja.  

 

 
 

 
 

Područja djelovanja realiziranih aktivnosti tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2016. god. odnose se 
na: 

1. Gospodarstvo i turizam; 
2. Odgoj, obrazovanje i zdravstvo; 
3. Kulturu, zabavu i sport; 
4. Komunalne djelatnosti; 
5. Upravu i samoupravu.  

 
 
 
               Općinski načelnik 

       Doriano Labinjan, dipl. oec. 
 
 
 

 

 



1. Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam   

U prvom semestru 2016. godine, u području prostornog planiranja, napravljeno je sljedeće: 
 

- 15. veljače 2016. godine do 15. ožujka 2016. godine održana javna rasprava o 
prijedlog Urbanističkog plana uređenja Karigador – UPU 2, te je dana 14. travnja 
2016. godine izrađeno Izvješće o javnoj raspravi, koje je objavljeno sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju (NN 153/13);  
- 06.travnja 2016. godine, na 25.sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari – 
UPU 37;  
- 06.travnja 2016.godine, na 25. sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka o 
donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari – 
UPU 33; 
- 06.travnja 2016. godine, na 25. sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka o izradi 
Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta – UPU 30; 

- 27. svibnja 2016. godine, na 26. sjednici Općinskog vijeća 
usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja naselja Nova Vas (UPU3) radi 
promjene obuhvata plana; 
- 27. svibnja 2016. godine, na 26. sjednici Općinskog vijeća 
usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja naselja Nova Vas Zapad radi 
promjene obuhvata plana; 
- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja Donji Srbani – UPU 16 je u postupku izrade za 
usvajanje prijedloga plana za javnu raspravu. 
- 27. svibnja 2016. godine, na 26. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja građevinskog područja naselja Kovri. 
 
Za projekt izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, prema poslanoj prijavi 
na Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim 
područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 
2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje 
planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" (NN 25/15), odobreni iznos nepovratnih sredstava od 
96.000,00 kuna. 
 

Općina Brtonigla pridružila se projektu Poboljšanja sustava 
odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Novigrad. U tijeku je 
priprema projekta za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova 
EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava 
vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama u 
Istri, odnosno za sufinanciranje iz europskog Kohezijskog fonda. Za 
pročišćavanje otpadnih voda sa područja aglomeracije Novigrad 
odabrana je membranska tehnologija. Ukupna vrijednost projekta je 
141.331.005,00 HRK bez PDV-a. U ovom projektu je kao krajnji 

korisnik definiran isporučitelj vodnih usluga 6. Maj odvodnja d.o.o. Umag. 
 
Nakon još jedne uspješne turističke sezone iz Bercelone 
(Španjolska), sa najznačajnijeg europskog sajma atrakcija (EAS 
2016) stigla je vijest da je Aquaparku Istralandia dodijeljena 
prestižna nagrada za osvojeno 5. mjesto u kategoriji u sklopu 
koje konkuriraju najbolji aquaparkovi Europe, gdje ih je bilo 
više od 300. Na European Attraction Show u Barceloni, 
aquaparku je službeno uručena nagrada „European Star Award 
2016 – Europe's Best water parks“. Aquaparku Istralandia u 
trećoj godini postojanja ovo je već 11. nagrada osvojena na 
lokalnom, regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.  



 
Podupire se rad Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. 
U izvještajnom periodu u sklopu agencije odrađene su razne 
aktivnosti za promociju autohtonih proizvoda i resursa, za 
podupiranje istraživanja u svrhu razvoja proizvoda sa brtoniškog 

područja i niz drugih aktivnosti. RAB je također 
sudjelovala u organizaciji manifestacija, u suradnji 
sa Turističkom zajednicom i sa Općinom 
Brtonigla.  
 
 
 

PROJEKT „ČETIRI ZEMLJE – QUATTRO TERRE“ : FINALIZIRANI KVASCI  
Priveden je kraju još jedan dio velikog projekta „Četiri zemlje – Quattro terre“, u sklopu kojeg su se od 2012. 
godine izolirali i analizirali selekcionirani kvasci.  
Za Općinu Brtonigla karakteristično je da se nalazi na „četiri zemlje“, tj. da su svi tipovi tala koji se nalaze u 
Istri ispremiješani na prostoru općine. To je jedinstveni slučaj u Istri a vjerojatno i šire.  Međutim, da bi se te 
specifičnosti mogle istaknuti i iskoristiti bilo je potrebno ponajprije to sa znanstvene strane utvrditi. Tako je 
2010. godine pokrenut projekt pod nazivom ČETIRI ZEMLJE – QUATTRO TERRE , koji ima za cilj 
valorizirati Malvaziju istarsku i Teran Općine Brtonigla.  

Od 2012 god. do 2015 god. u sklopu projekta su se istražile i 
izolirale  varijante autohtonih kvasaca koje su provele alkoholnu 
fermentaciju do kraja odnosno do suhog vina, te se pratila 
njihova tipičnost i razvijanje aroma kroz odležavanje vina. Na 
temelju dobivenih rezultata izdvojio se jedan autohtoni soj 
Malvazije istarske te jedan autohtoni soj Terana. Napokon će se 
po prvi puta u Hrvatskoj koristiti  kvasci od Istarske Malvazije i 
Terana u proizvodnji istoimenog vina. Navedeni kvasci će se 
koristiti tijekom vinifikacije berbe 2016. Budući da se radi o 
novitetu koji je još uvijek u fazi istraživanja, RAB je uključila u 
istraživanje 10-tak vinara kojima su se nakon anketiranja 

besplatno dodijelili kvasci. Zadatak tih vinara je koristiti navedene kvasce prema uputama RAB-a. Ujedno, 
za vrijeme i nakon proizvodnje vršiti će se razna ispitivanja u brtoniškom vinskom laboratoriju, kako bi se 
utvrdile karakteristike proizvedenog vina. Na kraju vinifikacije očekuje se da će vinska ponuda na tržištu biti 
bogatija i ukusnija, te da  će Malvazija i Teran koji su nastali u tom procesu imati prepoznatljiv autohtoni 
okus koji će zadovoljiti i najzahtjevnije vinoljupce. 
Navedene kvasce će biti moguće kupiti od 2017. godine. 
Realizacijom ovog projekta vinari imati će značajnu 
ekonomsku korist jer će se isticati tipičnost autohtonih 
istarskih sorata i samim time će vinski podrumi biti 
konkurentniji u svijetu. Projekt je financiran od strane 
Općine Brtonigla. Sredstva utrošena za liofilizaciju 
(pretvaranje kvasaca iz tekućeg u kruto stanje), odnosno za 
realizaciju studije liofilizacije i liofilizaciju autohtonih 
kvasaca Malvazije istarske i Terana iznose 91.200.00 kn. 
Osim navedenog iznosa, za projekt su se još izdvojili 
troškovi financiranja ugovora sa institucijama koje su bile 
uključene u to istraživanje – cca 105.000,00 kn. 
 
Nastavlja se DNK analiza maslinovih stabala radi identifikacije autohtonih sorata maslina.  
 
Prikupljanje podataka iz agrometeoroloških stanica pomoću kojih Poljoprivredna savjetodavna služba 
priprema upute za intervencije u vinogradima i maslinicima.  
Pomoću Agencije za razvoj Brtonigla redovno se objavljuju obavijesti za vinogradare i za maslinare na 
svim oglasnim pločama i na web stranicama, kako bi na vrijeme tretirali svoje nasade i zaštitili ih od štetnih 
uzročnika bolesti.  
 



Razvojna Agencija Brtonigla također brine o nabavi sadnog materijala za poljoprivrednike sa područja 
općine (lozne cijepove iz Rausceda i masline iz Pescie i Verone). 
Vinarski laboratorij u sklopu Razvojne Agencije koji se nalazi u zgradi budućeg muzeja vina na adresi 
Mlinska 2 na raspolaganju je svim vinarima sa našeg područja i nudi svoje usluge po vrlo povoljnim 
cijenama.  
 
Nastavlja se sa Programom rješavanja stambenih pitanja po povoljnijim 
uvjetima - Sufinanciranje kamata u visini od 2%. 
 
Sufinanciranje kamatnih stopa u iznosu od 2% za kreditiranje 
poduzetnika i obrtnika:  u 2016. godini programom je obuhvaćeno 2 
korisnika. 

 
 
Tijekom turističke sezone ponovno organizirana vožnja turističkim 
vlakićem putem kojeg se turistima prezentiraju ljepote naše općine i 
lokalni proizvodi. 
 
 
 

 
Tijekom Svečane sjednice Općinskog vijeća koja je održana dana 12.04.2016. godine, povodom Dana 
Općine Brtongla, Sv. Zenona, sljedećim su osobama dodijeljene 
nagrade i priznanja (plakete):  
- Fiorenza Lakošeljac, rođ. Sissot, učiteljica pri odjeljenju Talijanske 
osnovne škole - Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicis" u 
Brtonigli; 
- Obrt "TERMO PREGARA" – Lucijan Pregara iz Brtonigle;  
- Agroturizam „Vinerino“, vl. Giuliana Visintin iz Brtonigle;   
- Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, profesorica pri Agronomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 
- Massimo Zugan, medar iz Radina; 
- Edo Demark. 
 

Brtonigla partner projekta SOCIAL START UPS, koji je financiran kroz 
program Europske komisije  "ERASMUS+" (Strategic Partnerships for adult 
education). 
Sveukupan iznos projekta: 252.727,00 Eur; za Brtoniglu predviđeno: 37.496,00 
Eur. U projektu sudjeluje ukupno 5 partnera. 
Cilj projekta je razvoj, ispitivanje i potvrđivanje metodologije učenja odraslih 

kroz eksperimentiranje rada Grupe Solidarne Razmjene (G.S.R.), odnosno definiranje održivog modela 
GSR-a, kojim bi se istovremeno zadovoljile potrebe proizvođača i potrošača, kroz participativnog pristupa. 
Partneri, Tehnološki park 3A i Sveučilište East Anglia, doprinose definiranju tog modela te su osigurali 
adekvatnu tehničku podršku tijekom faze testiranja, koja je provedena u Italiji, Francuskoj i Hrvatskoj.  
U Brtonigli je osnivana Solidarna Grupa za razmjenu 
ekoloških proizvoda „Kupuj lokalno, jedi zdravo!“, u 
sklopu koje se mogu otkupiti određeni proizvodi i 
dogovoriti se sa proizvođačima za tjednu razmjenu. Grupe 
solidarne razmjene (GSR) su skupine ljudi koje zajedno 
kupuju i razmjenjuju određene proizvode i/ili usluge. GSR 
su participativni laboratoriji gdje se izabire “kratak lanac”, 
odnosno izbacuju se svi posrednici koji inače stoje između 
proizvođača i potrošača. Unutar grupe potrošači se izravno 
upoznaju, određuju kriterije funkcioniranja i potom 
zajedno traže i upoznaju poljoprivrednike i druge 
proizvođače. Većina ljudi ulaze u grupu ponajprije zbog 
prilike da dobiju zdravu i sigurnu hranu po prihvatljivoj 



cijeni a, s druge strane, mogući dogovori koje većina grupa ostvaruje s proizvođačima posebno olakšavaju 
život malim poljoprivrednicima, koji mogu čak i planirati proizvodnju ovisno o iskazanim interesima 
potrošača.  

U sklopu projekta Social Start Ups, od 08. do 14. svibnja 2016. godine, 
u glavnom gradu talijanske regije Umbrije, Perugia, održan je 
besplatni trening „HIGIJENA HRANE – SIGURNOST I 
KVALITETA”. Poziv za sudjelovanje treningu je bio otvoren svim 
zainteresiranim sudionicima, a profesionalnu je edukaciju provodio 
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. 

Kako se projekt financira kroz program Erasmus+, sudionicima su se 
osigurali troškovi puta, smještaja i hrane.  

 
LAGu Sjeverna Istra su po prijavi na Natječaj za provedbu 
podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – provedba tipa operacije 
19.1.1. odobrena sredstva u visini od 482.922,09 kn. S obzirom 
na odobrena sredstva, LAG je odmah krenuo s aktivnostima 
oko izrade Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014-
2020, koja je realizirana i prihvaćena od strane Skupštine LAG-
a. Zahvaljujući dodijeljenim sredstvima, zaposlili su se Voditelj 
LAG-a i stručni suradnici, koji trenutno provode i koordiniraju 
sve aktivnosti LAG-a. 
 
 
 
 

2. Odgoj, obrazovanje i zdravstvo 
 
 

Općina Brtonigla ulaže puno truda i sredstava u predškolski odgoj 
i u osnovnoškolsko obrazovanje: osiguravaju se sredstva za 
financiranje rada vrtića i za pokrivanje 75% ekonomske cijene 
svakog djeteta, roditeljima novorođene djece dodjeljuju se pomoći 
u visini od čak 5.000 kuna zbog interesa Općine da mlade obitelji 
ostanu na brtoniškom području i da svoju djecu upišu u 
predškolskim i školskim institucijama koje se ovdje nalaze; 
otvoreno je jasličko odjeljenje Dječjeg vrtića Kalimero kako bi se 
obiteljima Brtonigle omogućilo da svoju djecu upišu na području 
njihovog mjesta stanovanja i kako bi se racionalizirali njihovi 
troškovi; Talijanska odjeljenja predškolskih i školskih institucija 

na našem području omogućuju zastupanje Talijanske manjine. Također se konstantno podržava suradnja sa 
hrvatskom i talijanskom osnovnom školom. 
 
Dječji vrtić Kalimero u pedagoškoj godini 2015./2016. radio u sljedećim 
odgojnim skupinama: 
  

- CIPELIĆI (hrvatsko odjeljenje), 
 

- FOLLETTI (talijansko odjeljenje),  
 

- BARBAPAPA'-JASLICE (dvojezično odjeljenje).  
 

 
 
 
Dodijeljene su stipendije studentima – 12 je stipendija dodijeljeno 
studentima tijekom akademske godine 2015./2016.  
 



Podupire se rad Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu. Među aktivnostima koje se 
provode po Socijalnom programu za namirenje troškova za socijalno ugrožene obitelji od 01. do 06. mjeseca 
2016. godine može se navesti da je dodijeljeno 6 jednokratnih pomoći, da je 11 korisnika oslobođeno od 
plaćanja komunalne naknade za cijelu 2016. godinu, da je 10 korisnika koristilo pomoć za plaćanje 
električne energije i da su podmireni troškovi školskih marendi za 3 korisnika, plaćena subvencija za 
boravak u vrtiću za 1 korisnika i plaćena subvencija za udžbenike za 1 korisnika. 
Broj dodijeljenih pomoći umirovljenicima naše općine sa najnižim primanjima: 10 korisnika programa 
dodijeljeno je po 1.200 kuna. 
 

 
 
 
U prvoj polovici 2016. god. dodijeljene su 8 pomoći za novorođenčad.  
 
 
  

 
 

 
 
Izrađena je projektna dokumentacija za 
dogradnju dječjeg vrtića u Brtonigli. 
Dokumentaciju pripremilo poduzeće 
Lemex d.o.o.; ishođena je građevinsska 
dozvola. Za navedeni je projekt također 
izrađena studija izvodljivosti te se 
priprema za prijavu na EU Fond za ruralni 
razvoj, podmjera 7.4. „Ulaganja u 
uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 
 
 
 

 
Dana 13. i 14. svibnja 2016. godine, u prostorijama Turističke Zajednice Općine Brtonigla, održala se 
Preventivna akcija za sve zainteresirane građane Općine Brtonigla. U 
sklopu akcije su održana čak tri predavanja, prema sljedećem 
rasporedu: 
- Mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec. neurolog - Ispostava Umag 
- Istarski domovi zdravlja: Karotidna bolest; 
- Dr. sc. Ivan Pavić, dr. med, spec. pedijatar - Klinika za dječje bolesti 
Zagreb - Klaićeva: „Funkcijski abdominalni bolovi“; 
- UZV pregledi: Ana Tripalo Batoš, dr. med., spec. radiologije - 
Klinika za dječje bolesti Zagreb - Klaićeva: UZV abdomena u djece i 
odraslih. 
Dana 14. svibnja 2016. godine obavljeni su UZV pregledi: UZV 
abdomena u djece, UZV abdomena i karotidnih arterija u odraslih. 
Predavanjima i pregledima se odazvao veliki broj građana sa područja 
Općine Brtonigla te je nakon obavljenog preventivnog pregleda, veliki broj osoba upućeno na daljnje 
pretrage.  
   
 
 
 
 



3. Kultura, zabava i sport  
 
 
U tijeku je priprema projekta ARHEOLOŠKI PARK SANTI QUARANTA.  
Od samog početka 2016. godine, a radi prijave projekta „Arheološki park Santi 
Quaranta“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba 
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, koji se financira iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj, odrađene su 3 bagatelne nabave te su ugovoreni sljedeće usluge: 
 
1. sa Uredom ovlaštene arhitektice Jadranke Drempetić iz Poreča sklopljen je Ugovor o 
izradi projektne dokumentacije za projekt „Arheološki park Santi Quaranta“, odnosno 
stavaka prema sljedećem opisu: 
- Konzervatorska podloga za zonu kaštela Sv. Juraj s neophodnim sondiranjem terena 
unutar bedema; 
- Projektna dokumentacija za sanaciju kaštela Sv. Juraj (arhitektonski i konstruktivni projekt); 
- Nužni radovi i pripremne radnje u cilju istraživanja i prezentacije pećine Sv. Juraj, u suradnji i uz odobrenje 
Konzervatorskog odjela u Puli; 
- Idejni projekt za planirane građevine, prateće sadržaje, opremu i putove za siguran obilazak arheološkog 
parka Santi Quaranta; 
- Analiza upravljanja spomenikom za arheološki park Santi Quaranta. 
Iznos: bez PDV-a 187.000,00 kn, sa PDV-om 233.750,00 kn.   
 
2. Sa poduzećem VEKTRA d.o.o. iz Varaždina, sklopljen je Ugovor o izradi arhitektonskog snimka kaštela 
Sv. Juraj u sklopu projekta „Arheološki park Santi Quaranta“, odnosno stavaka prema sljedećem opisu: 
- Geodetska izmjera i 3D lasersko skeniranje kaštela Sv. Juraj,  
- Arhitektonski snimak postojećeg stanja (tlocrti, pogledi, presjeci), 
- Izrada ortofoto snimaka zidova. 
Iznos: bez PDV-a 69.500,00, sa PDV-om 86.875,00 kn  kn.   

 
3. Sa poduzećem AMBIJENTI d.o.o. iz Čakovca sklopljen 
je Ugovor o čišćenju vegetacije na lokaciji planiranog 
Arheološkog parka Santi Quaranta, odnosno vršenje 
sljedećih usluga:  
      - Raščišćavanje makije i gustiša. 
      - Sječa visokog i niskog raslinja. 
      - Košnja trave.  
      - Sakupljanje, utovar i zbrinjavanje otpiljenog 
raslinja.  
Iznos: bez PDV-a 96.000,00 kn, sa PDV-om 120.000,00  
kn. 

 
Prostor budućeg arheološkog parka, po završetku radova, ostao je u urednom stanju kako bi se nesmetano 
izradila projektna dokumentacija lokaliteta. Sva ugovorena projektna dokumentacija je dovršena i 
dostavljena Općini Brtonigla tijekom ljetnih mjeseci 2016. godine. Sve su se aktivnosti vodile u suradnji i uz 
nadzor Konzervatorskog odjela u Puli, kojima su također dostavljeni Konzervatorski elaborat i idejni 
projektni na izdavanje mišljenja. 
 
 
 
 
 Podupire se rad Predtakmičara N.K. Brtonigla-Nova Vas.  
 
 
 
 



Organizacija i potpora manifestacijama  
 
4. CHOCO & WINE FEST - 6. BRTONIGLA ADVENTURE TRECK  (20.02.2016.) 
 
5. PRVENSTVO SOMMELIERA ISTRE I KVARNERA (11.04.2016.) 
 
DAN OPĆINE BRTONIGLA, SV. ZENON  (12.04.2016.) 
 
IX. TRADICIONALNA PROLJETNA FRITAJA NOVE VASI (01.05.2016.) 
 
DAN OTVORENIH VINSKIH PODRUMA - POSJET PODRUMIMA BRTONIGLE VLAKIĆEM (29.05.2016.) 
 
 



4. Komunalna djelatnost  
   

U izvještajnom razdoblju, odnosno tijekom prvih šest mjeseci 2016. godine je nastavilo se s ulaganjem u 
infrastrukturu i uređenjem okoliša u cilju povećanja kvalitete života građana Brtonigle i uljepšavanja 
općinskog teritorija u vidu razvoja turističke destinacije.  
 

 
 
Izgrađen kanalizacijski kolektor SK 14  u naselju Karigador u 
dužini od 160 m. Investicija je odrađena od strane komunalnog 
poduzeća 6.Maj d.o.o. odvodnja, a ukupna investicija iznosila je 
100.000,00 kn (bez PDV-a). 
 
 
Izgrađen dio javne 
rasvjete u naselju Nova 
Vas. Investiciju  
odradilo poduzeće 
„Aurimex d.o.o.“ iz 
Umaga, za ponuđenu 
cijenu u iznosu od 
26.848,00  (bez PDV-
a).    
 

 
Izgrađen dio vodovodne mreže u novom 
naselju Karigador GMU 1 u dužini od 
90 m – investiciju odradilo pouzeće 
IVB d.o.o., pogon Buje, a vrijednost 
investicije iznosi 100.000,00 (bez PDV-
a). 
 
 
 

 
Na zgradi Dječjeg vrtića Kalimero i osnovne škole u Brtonigli, izvršena je usluga montaže i ugradnje video 
nadzora od strane sljedećih poduzeća: Aurimex d.o.o. iz Umaga, za elektro-monterske radove (kabliranje), za 
iznos od 13.575,00  (bez PDV-a) te poduzeće Sigurnost d.o.o. iz Labina za nabavu video-nadzora za iznos u 
visini od 17.310,00  (bez PDV-a).  
 

 
Odrađena je sanacija pokrova terase zgrade 
u naselju Brtonigla u Ul. Nova (Loggic 
d.o.o.). radove izvodio građevinski obrtnik 
Miran Sirotić iz Brtonigle, u iznosu od 
5.065,60 (bez PDV-a). 
 

 
 



Kod parkića iza crkve Sv. Zenona u Brtonigli je uređen prilaz sa strane parkirališta, uređeno je stepenište te 
je izgrađeni kameni zid. Radove je izvodio je Građevinski obrtnik "vl Željko Ružić",  a vrijednost radova 
iznosi sveukupno 28.056,00 kn. 

 
U naselju Karigador uređen je park, a u sklopu investicije 
odrađeni su sljedeći radovi:  
- Izvedeni su zemljani radovi 
nasipavanja terena, zasijavanje 
trave i izrade temelja za postavu 
dječjih igrala. Radove  izvodilo je 
poduzeće Istrakop d.o.o. iz Poreča, 
za ukupnu vrijednost radova 
52.639,99 kn. 
- Postavljene su dječje sprave igrališta od strane poduzeća 
Vojtek Oprema d.o.o. iz Belog Manastira, za ukupnu vrijednost 
od 29.875.00 kn. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vlastiti Pogon djeluje unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, a njegov rad organizira i vodi 
Upravitelj vlastitog pogona. 
Vlastiti pogon Općine Brtonigla obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: 
• Održavanje čistoće, 
• Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, 
• Održavanje groblja, 
• Tržnice na malo, 
• Održavanje javnih fontana, vodoskoka, česmi i slično, 
• Čišćenje morske obale i priobalnog mora, 
• Održavanje i uređenje javnih mjesnih plaža, 
• Blagdanska dekoracija sjedišta Općine i naselja na području Općine Brtonigla s isticanjem zastava, 
• Organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju, 
• Održavanje spomenika i spomen obilježja, 
• Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog 
djelovanja na javnim površinama, 
• Javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa), 
• Uređenje i održavanje okoliša škola i dječjeg vrtića, 
• Održavanje javnih sportskih terena,  
• Označavanje naselja, ulica, obale, trgova i zgrada, 
• Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, 
• Saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta, 
• Nabava materijala i opreme za male komunalne poslove po mjesnim 
odborima,  
• Održavanje bike staza, 
• Održavanje okoliša lokaliteta arheoloških i prirodnih znamenitosti, 
• Prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina. 
 

Vlastiti pogon je 100 %-tnim udjelom u vlasništvu Općine Brtonigla. 



5. Općinska uprava  

 
 

Vijesti o glavnim aktivnostima objavljuju se u mjesečniku “Bujština” te javljanjem 
na lokalnom radiju Eurostar ponedjeljkom ujutro.  
 

  
Web stranicom Općine Brtonigla omogućen je pristup 
mnogobrojnim informacijama koje se odnose na rad i 
aktivnosti općinske uprave.  
 
  
 
 
Nastavlja se međunarodna suradnja sa partnerskim gradovima kao što su 
Ravenna (IT), Noci (IT), San Dorligo della Valle (IT), Russi (IT), Greve in 
Chianti (IT), Postojna (SI) i mnogi ostali…  
 
 
 

 
Nastavlja se podržavati rad Agencije lokalne demokracije i voluntera koji dolaze u Brtoniglu putem 
programa European Voluntary Service (EVS). 
 
 

 
Građanima Brtonigle, u organiziram je terminima, na 
raspolaganju mobilni šalterski ured Ministarstva 
unutarnjih poslova RH. Građani mogu koristiti usluge 
mobilnog šalterskog ureda radi obavljanja poslova 
prijavništva, matičnog broja građana, izdavanja osobnih 
iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracije vozila. 
 

 

 

Početkom 2016. godine Brtoniglu posjetio Paolo Palminteri, 
Generalni talijanski konzul Generalnog Konzulata 
Talijanske Republike u Rijeci. Ovom su ga prigodom 
predstavnici Općine Brtonigla i Talijanske Zajednice Nova Vas 
informirali o najvažnijim projektima i o problematikama 
teritorija, sa posebnim osvrtom na aktivnostima i potrebama 
Talijanske Nacionalne Manjine. 

 

 

 

 



Financijsko korištenje Proračunske stavke zaliha načelnika 
 

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, iz Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu, za 
stavku pozicija br. 326, podpozicija br. 1 – Sredstva izdvojena za proračunsku zalihu (38319 – Ostale 
naknade šteta pravnim i fizičkim osobama), utrošena su sljedeća sredstva: 

1. Donacija sredstava stanovniku Općine Brtonigla, radi pružanja financijske pomoći uslijed znatnih i stalnih 
troškova zbog bolesti, na temelju pristiglog zahtjeva i temeljem Odluke o donaciji KLASA: 550-01/15-
01/40, URBROJ: 2105/04-02/01-16-2 od 19.01.2016. godine. 

 Iznos: 1.000,00 kuna 

2. Donacija sredstava stanovniku Općine Brtonigla, radi pružanja financijske pomoći uslijed bolesti 
supružnika (troškovi za smještaj u stacionaru pri istarskom domu zdravlja Umag), na temelju pristiglog 
zahtjeva i temeljem Odluke o donaciji KLASA: 550-01/15-01/39, URBROJ: 2105/04-02/01-16-2 od 
19.01.2016. godine. 

 Iznos: 3.000,00 kuna 

3. Isplata u svrhu refundacije uplaćenog poreza na dohodak od strane bivšeg djelatnika Općine Brtonigla, 
temeljem Odluke KLASA: UP/I-121-11/15-10/01, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 10.02.2016. godine. 

 Iznos: 7.437,66 kuna 

4. Isplata potpore za slučaj smrti člana uže obitelji (roditelj bračnog druga) u korist djelatnika Općine 
Brtonigla, temeljem Odluke KLASA: UP/I-121-09/16-90/01, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 10.02.2016. 
godine. 

 Iznos: 3.000,00 kuna 

5. Isplata potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana u korist djelatnika Općine Brtonigla, 
temeljem Odluke KLASA: UP/I-121-09/16-50/01, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 11.02.2016. godine. 

 Iznos: 2.500,00 kuna 

6. Donacija sredstava Talijanskoj srednjoj školi – Scuola media superiore „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie 
za organizaciju maturalne zabave, na temelju pristigle zamolbe i temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-
01/16-10/08, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 11.04.2016. godine. 

 Iznos: 500,00 kuna 

7. Donacija sredstava Domu za odrasle osobe Motovun, Brkač 28, Motovun, za održavanje Domosonga 
2016., državnog natjecanja u pjevanju za osobe sa mentalnim oštećenjima, na temelju pristigle zamolbe i 
temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-01/16-10/09, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 14.04.2016. 
godine. 

 Iznos: 500,00 kuna 

8. Donacija sredstva Osnovnoj školi – Scuola elementare Mate Balota Buje – Buie, za realizaciju projekta 
zavičajne nastave, mjuzikla „Čarolija crnog vrta“, u sklopu projekta Istarske županije za implementaciju 
zavičajne nastave u osnovnim školama, prema pristigloj zamolbi i temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-
01/16-10/11, URBROJ: 2105-04-02/01-16-2 od 02.05.2016. godine 

 Iznos: 1.000,00 kuna 

 

Sveukupno: 18.937,66 kuna. 
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