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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-68 
Brtonigla, 27.05.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
26.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 27.05.2016. godine s početkom u 20:00 sati 
 

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

Mijatović, Gino Paoletić, Bruno Ravalico, Aleks Drušković i Olga Sabadin. 
Odsutni su sljedeći vijećnici: Elena Barnaba', Gianni Ravalico, Rino Radin i Marija Buršić. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Marica Garić, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela, Emina Ladavac, komunalni redar, Tea Rakar, viši referent za društvene 
djelatnosti i pripremu projekata za EU programe i Neš Sinožić, zamjenik načelnika Općine Brtonigla. 

Osim navedenih, prisutni su također: Oriella Orlić, zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, 
Mirjan Rimanić, novinar Glasa Istre, Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar.  
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da je 

prisutno 7 (sedam) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje 
sjednice. Također se zahvaljuje predstavniku tiska. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu, te se sa 7 (sedam) 
glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. I. Izmjene i dopune Plana poslovanja Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g i I. Izmjena i 

dopuna Financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g 
4. I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia"Calimero" za 

2016. g 
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu 
6. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla 

za 2016. godinu 
7. Odluka o otpisu potraživanja 
8. Odluka o otpisu obveza prema dobavljačima 
9. Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2015. 

godine 
10. Odluka o prihvaćanju investicije – nabave kombi vozila 
11. Odluka o davanju na korišenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za 

postavljanje privremenih objekata 
12. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obavljanja veterinarsko-higijeničarskih usluga na području 

Općine Brtonigle 
13. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas (UPU 3) 
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad 
16. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari - UPU 33 – pročišćeni 

tekst 
17. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2099 k.o. Brtonigla 
18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu 

Općine Brtonigla 
19. Odluka o poništenju Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 
20. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  ožujak  i travanj 2016. godine 
21. Razno 

 
Ad.1. 



 2 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na davanje 
primjedbi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 

 
Sjednici se u 20:10 sati priključuju vijećnici Maria Buršić i Rino Radin. 
 

Ad.2. 
Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
Načelnik, u sklopu izvještavanja o aktivnostima koje su realizirane u proteklom razdoblju, navodi da je 

dana 13. i 14. svibnja 2016. godine, u prostorijama Turističke zajednice Općine Brtonigla održana Preventivna 
akcija za građane Općine Brtonigla u sklopu koje su obavljeni ultrazvučni pregledi abdomena i karotidnih 
arterija. I dio, u sklopu kojeg su održana predavanja, odvijao se  dana 13. svibnja 2016. god., a predavači bili 
su: Mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec. neurolog (predavanje: Karotidna bolest), Dr. sc. Ivan Pavić, dr. 
med, spec. pedijatar (predavanje: „Funkcijski abdominalni bolovi“) i Ana Tripalo Batoš, dr. med., spec. 
radiologije (UZV pregledi). II. dio akcije održao se dana 14. svibnja 2016. god. te su se u tom dijelu obavili 
UZV abdomena u djece, UZV abdomena i karotidnih arterija u odraslih. Načelnik se zahvaljuje Odboru za 
zdravstvo, školstvo, kulturu i socijalnu skrb Općine Brtonigla, a posebno gđi. Mijatović, na realiziranoj 
inicijativi, pomoću koje je obavljeno čak 118 pregleda te su se određene osobe čak i uputile na daljnju obradu i 
liječenje. Zahvaljuje se također i tvrtki koja je za obavljanje pregleda, općini posudila aparat za ultrazvuk. 
Upravo povodom velikog broja pregleda i utvrđenoj potrebi za takvom aparaturom, načelnik navodi kako je 
došlo do ideje da općina i sve ostale institucije koje djeluju na području općine, povodom svih budućih 
manifestacija, zajedno prikupe sredstva za kupnju takvog aparata, kako bi uvijek bio na raspolaganju za 
korištenje za sve građane. Posebno ističe kako se dostavljenim mu izvještajem ustanovilo da je potreba za 
takvim aparatom zaista velika, i da se takve akcije trebaju organizirati više puta godišnje. Načelnik predlaže da 
se pod točkom dnevnog reda „razno“, ako se svi slažu, izglasa takav prijedlog. Nadalje, načelnik navodi da je u 
zadnjem razdoblju općinska uprava bila posebno angažirana oko naplate raznih potraživanja, da je pokrenuto 
41 ovršni postupak te da se naplate počinju realizirati, objašnjavajući kako se ne pokreće odmah ovrha, nego 
tek nakog godinu dana ili više od dospijeća. Što se tiče EU projakata, načelnik navodi da se nastavlja projekt 
Social Start Ups te da se nedavno održala edukcija u Perugi za sve zainteresitrane poljoprivrednike. Načelnik 
navodi da su na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poslane prijave za dva velika projekta: cesta 
Karigador i cesta Štrpe (projektna dokumentacija) te navodi kako će se navedeni projekti realizirati u svakom 
slučaju, bez obzira na ishodu poslanih prijava. Načelnik navodi kako će se izmjene i dopune Prostornog plana 
financirati kroz mjeru 7.1. Programa ruralnog razvoja; navodi također da je u tijeku izrada projektne 
dokumentacije za projekt „Arheološki park Santi Quaranta“. Isti obavještava kako je najavljeno da će se u 7. 
mjesecu otvoriti natječaj na kojemu će se moći kandidirati dogradnja dječjeg vrtića, da se trenutno sastavlja i 
prijava projekta muzeja vina na otvorene natječaje naših ministarstava. Što se tiče prostorno-planske 
dokumentacije, isti navodi da se danas predlaže donošenje pročišćenog teksta za UPU Marzari, da je pri kraju 
izrada UPU-a za Karigador (podloge su se morale napraviti na novo, ostaju samo detalji), UPU Nova Vas i 
Nova Vas zapad su spremni za javnu raspravu, da će se napraviti samo mala korekcija vezano za granicu; za 
UPU Donji Srbani je javna rasprava u tijeku, a trajati će do 30.06. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 
Općine Brtonigla je također u tijeku, ali će se konkretno početi raditi nakon donošenja navedenih UPU-a. Od 
komunalnih aktivnosti, načelnik navodi da je u izvještajnom razdoblju napravljeno slijedeće: uređene su zelene 
površine u Karigadoru, tijekom sjedećeg tjedna će se postaviti oprema; kreće projektiranje ceste u Radnoj zoni 
Štrpe; gotova je projektna dokumentacija za asfaltiranje ulice u Karigadoru (iznos je puno veći nego je bilo 
planirano jer se cesta mora uskladiti izgrađenoj situaciji, stavka u proračunu je dosta povećana te ista obuhvaća 
i javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju); odrađen je kanalizacijski kolektor u Karigadoru za 20 metra 
priključaka; priprema se dokumentacija za sanaciju ceste u Novoj Vasi prema mjestu Žmergo; rekonstrukcija 
ceste Brtonigla – Nova Vas će krenuti na jesen, kako je dogovoreno sa ŽUC-em; instaliran je sustav 
videonadzora oko vrtićke zgrade; zahtjevi za dodatna rasvjetna tijela rješavaju se ugradnjom LED rasvjete; u 
Karigadoru ne radi rasvjeta jer je cijeli kabel puknuo prilikom nevremena, ali to je u tijeku rješavanja; tijekom 
ljeta će se odraditi staze unutar groblja u Brtonigli (ove godine prva faza - makadam i rubnjaci, sljedeće godine 
će se popločiti); urediti će se spomenik na Trgu Mazzini (stubište) i postaviti adekvatna ukrasna rasvjeta;  
pokrenut je upravni postupak za uređenje nekretnine u Fiorinima u vlasništvu obitelji Milokanović; zatražene 
su ponude i uskoro će se riješiti horizontalna signalizacija u naselje Brtonigla te će se postaviti još nekoliko 
tabla gdje je potrebno; još uvijek je u tijeku čišćenje i skupljanje krupnog otpada (još u Fiorinima i 
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Karigadoru). Šta se tiče rada Razvojne Agencije Brtonigla, načelnik navodi da se trenutno radi na projektu 
liofilizacije autohtonih kvasaca. Promijeniti će se program RAB-a jer će se ići u proizvodnju autohtonih 
kvasaca i svim poljoprivrednicima će se na početku ti kvasci dijeliti besplatno da testiraju i da procjene 
kvalitetu toga. Načelnik navodi kako postoji veliki pritisak sa vanjske strane, svi bi to htjeli kupiti, ali intencija 
je da se to najprije omogući našim proizvođačima, kojima će se i kasnije davati popust kad se projekt 
komercijalizira. Isti navodi kako RAB također priprema dokumentaciju za kandidiranje projekta i traženje 
sredstava za nabavu mašine koja će omogućiti komercijalizaciju kvasaca, u suradnji sa županijskim odjelom za 
poljoprivredu. Načelnik navodi da kućicu unutar kampa koju je koristila Turistička zajednica, ove će godine 
koristiti RAB te da će se tamo prodavati proizvodi iz Brtonigle (po modelu prodaje u sklopu bivšeg Istrian 
Verteneglio Market) te da će osoba koja će raditi tamo davati informacije turistima i privlačiti ih da posjete 
Brtoniglu. Načelnik također navodi da RAB prikupljuje prijave zainteresiranih na našem području za 
predavanje o radu sa strojevima na siguran način. Načelnik navodi da Turistička zajednica priprema 
manifestacije koje će se dešavati uskoro, kao što su npr. Dan otvorenih podruma sa organiziranim vlakiće, 
Festival Istarske Malvazije te ostale koje su u planu. Ujedno obavještava prisutne kako je trenutno bilježeno 5% 
više noćenja u ovom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Načelnik konstatira kako je Wine & Walk bila vrlo 
uspješna manifestacija, koja je imala preko 600 sudionika te da se razmišlja o mogućnosti ponovnog i 
kontinuiranog organiziranja takvog eventa uz pomoć vanjske agencije.  

Predsjedavatelj se posebno zahvaljuje Mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec. neurolog na održanoj 
preventivnoj zdravstvenoj akciji te otvara raspravu po predmetnoj točci. 

Vijećnik Željko Ružić zahvaljuje se u ime Lovačkog društva Lepus, za oprost dugovanja prema Općini 
Brtonigla i na prihvaćenom zahtjevu i dodijeljenom sufinanciranju istome. 

 
Ad.3. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi kako je svaki put, kad je potrebno mijenjati 
Proračun Općine Brtonigla, potrebno najprije uskladiti programe rada. Što se konkretno tiče Plana poslovanja 
Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g i Financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. 
g., isti navodi da se promjena odnosi na projekt liofilizacije kvasaca malvazije istarske, kojim će se napraviti 60 
kg kvasaca za dodjelu našim vinarima. Ujedno navodi da se kvasci spremaju također i za teran te da je 
Brtonigla prva u Hrvatskoj koja će imati autohtone vinske kvasce. 

Predsjednik vijeća Ezio Barnaba' potvrđuje da se radi o vrlo važnom projektu i da ima već puno 
zainteresiranih te otvara raspravu po predmetnoj točci. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi I. Izmjene i dopune Plana poslovanja Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g i I. Izmjena i 
dopuna Financijskog plana Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. g. 

 
Ad.4. 

Predsjedavatelj daje riječ Orielli Orlić, zamjenici ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero. 
Gđa. Oriella Orlić navodi da se predmetnom točkom predlaže izmjena i dopuna financijskog plana 

Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia"Calimero" za 2016. g., jer sukladno odredbama Zakona o pravu 
na pristup informacijama, vrtić mora imati svoju web stranicu. Ista navodi da u sadašnjem planu nisu 
predviđena sredstva za izradu i da je već dvaput zaprimljena opomena nadležnog ministarstva kojom se izričito 
utvrđuje obaveza da se svi akti vrtića objave putem weba. Ista također navodi da je prilikom planiranja 
financijskog plana, bila zaboravila stavku za pokrivanje troškova zbog upotrebe osobnih automobila u visini od 
16.000 kuna, te predlaže da se to planira sada. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića "Kalimero" – Scuola d'Infanzia"Calimero" 
za 2016. g. 

 
Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi kako je već obrazložio pojedine promjene u 
financijskim planovima Razvojne agencije i Dječjeg vrtića te da je također spomenuo i investiciju koja se 
odnosi na ulicu u Karigadoru, za koju se mora planirati dodatnih 1,5 milijuna kuna u Proračunu. Ujedno navodi 
da će spomenuta investicija sveukupno koštati 2,5 milijuna kuna, ali da će se trošak rasporediti na više godina. 
Međutim, sada se radi javne nabave mora planirati kompletan iznos u Proračunu. Također navodi kako se 
predlažu neke male promjene kako bi se omogućila kupnja vozila (kombi), za što će se također odraditi javna 
nabava. Načelnik ujedno navodi kako se dodala stavka za sufinanciranje hitne medicinske pomoći, kako se ne 
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bi ukinuo niti jedan medicinski tim, te se zato predlaže iznos od 30.000 kuna. Nadalje, načelnik navodi da je 
povećana stavka za uređenje parkova za 25.000 kuna, jer fali dječjih rekvizita u parkovima u Brtonigli i u 
Karigadoru, gdje će se sada postaviti i sprave za vježbanje (fitness) – 3 u Karigadoru i 3 u Brtonigli. Također je 
dodano 25.000 kuna za dovršetak krova škole u Novoj Vasi – načelnik objašnjava kako se projekt priprema za 
kandidiranje na EU fondove, ali da će se u međuvremenu odraditi nužni radovi kako ne bi propalo ono što je 
napravljeno do sada, te dodaje da se također povećati stavka za groblje na 100.000 kako bi se omogućilo 
uređenje staza unutar groblja. Načelnik navodi da se po zahtjevu koji je zaprimljen od strane Zajednice Talijana 
Brtonigla u Proračunu također planira 20.000 kuna za realizaciju projekta prikupljanja starih pjesama Brtonigle 
– sufinancirati će se objava knjige, koja će se kasnije moći koristiti kao prikladan poklon za goste; objašnjava 
kako se radi o neobjavljenim pjesmama sa našeg područja i da projekt vodi gosp. Ezio Barnaba', da će se 
projektom pripremiti pjesme gotove za izvedbu i da smatra kako se radi o projektu koji je važan za kulturu 
Brtonigle.     

Predsjedavatelj navodi kako će knjiga sadržavati povijest o bandi, i to ne samo o onoj iz Brtonigle, 
nego također i od bande iz Nove Vasi i Fiorina. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Ad.6. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi da je predmetna točka vezana za izmjene 
proračuna i da se Program gradnje mora uskladiti prema izmijenjenim iznosima za svaku pojedinu investiciju  
(cesta Karigador, groblje Brtonigla, itd.).  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Ad.7. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi da je vijećnicima dostavljen materijal u svezi 
potraživanja koja su se pokušala naplatiti, ali kao što se može utvrditi ili ne postoje više određene tvrtke koje su 
imale dugovanje prema općini, ili se dugovanje ne može više naplaćivati, te se stoga predlaže otpis 
potraživanja.  

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

 
Ad.8. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi da se ovdje radi o obvezi općine prema izvođača Dadić 
d.o.o. za radove izgradnje muzeja vina. Isti navodi kako tvrtka nije nikad pokrenula nikakav postupak prema 
općini, da je nakon 5 godina stupila zastara, te da sada tvrtka ne postoje više, te se predlaže donošenje odluke o 
otpisu obveza prema istoj. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o otpisu obveza prema dobavljačima. 

 
Ad.9. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji objašnjava da se Izvješće o izvršenju Programa  javnih 
potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu mora po zakonu prihvatiti za prethodnu godinu, te navodi 
koje su sve oblasti obuhvaćene programom (zdravstvo, kultura, sport, itd.). 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 
2015. godine. 

 
Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi da je navedena investicija bila najavljena već krajem 
prošle godine prilikom planiranja proračuna. Isti dodaje kako se ustanovilo kako općina i ostale udruge i 
ustanove koje djeluju na području općine (nogometni klub, Turistička zajednica, Zajednica Talijana, Razvojna 
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agencija, Dječji vrtić) imaju puno potreba za takvim prijevoznim sredstvom. Nadalje, navodi kako bi se 
nabavio kombi sa 5 mjesta, a koji se može upravljati B kategorijom, i to putem leasing modela - općina bi 
odradila postupak nabave, a nakon toga bi se potpisao sporazum između svih sudionika. Isti dodaje da bi se 
javna nabava odradila prije nove školske godine kako bi se odmah moglo koristiti novo vozilo.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o prihvaćanju investicije – nabave kombi vozila. 
 

Ad.11. 
 Predsjedavatelj navodi da je materijal za predmetnu točku dostavljen vijećnicima te da smatra kako ne 
treba dodatno obrazložiti. Otvara raspravu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine 
Brtonigla za postavljanje privremenih objekata. 

 
Ad.12. 

Predsjedavatelj navodi kako bi se prema provedenom postupku i prema predloženoj odluci, obavljanje 
veterinarsko-higijeničarskih usluga na području Općine Brtonigla povjerilo Veterinarskoj stanici iz Rijeke, te 
otvara raspravu po predmetno točci. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o povjeravanju komunalnih poslova obavljanja veterinarsko-higijeničarskih usluga na 
području Općine Brtonigle. 

 
Ad.13. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji prisutnima izlaže problem koji postoji u Kovrima: vlasnici 
nekretnina nemaju pristup određenim česticama u naselju Kovri. Jedini način kako to osigurati je izraditi i 
donosti UPU Kovri. Isti navodi kako se UPU radi prema zahtjevu stranaka, oni će to financirati, dali su izjavu o 
tome. Općina bi odradila svu propisanu proceduru, to j njima jedini način i jedino rješenje. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi  Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri. 

 
Ad.14. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi kako se predloženim izmjenama i dopunama odluke 
predlaže izmjena granice građevinskog područja naselja Nova Vas: smanjuje se Nova Vas zapad i povećava u 
drugom, određenom dijelu kako bi se svim česticama osigurao pristup, kako bi u konačnici svi vlasnici 
nekretnina imali pristup i mogli dobiti dozvolu u urbanizmu. U zaključku, objašnjava, predloženom odlukom 
mijenjao bi se obuhvat građevinskog područja te navodi kako bi se po prihvaćanju navedene izmjene krenulo s 
javnom raspravom. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas (UPU 
3). 

 
Ad.15. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi kako je obrazloženje za ovu točku isti kao 
obrazloženje iz prethodne. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Nova Vas – 
Zapad. 

 
Ad.16. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji objašnjava kako Općinsko vijeće mora službeno prihvatiti 
pročišćeni tekst za Urbanistički plan uređenja turističkog punkta Marcari - UPU 33, budući da su tijekom 
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zadnje sjednice vijeća prihvaćene izmjene, koje bi se sada trebale ugraditi u odluku koja će biti na snazi. Isti 
dodaje kako se radi o formalnoj proceduri koja se mora odraditi kako bi sve bilo u skladu sa propisima. 

Predsjedavatelj komentira kako bi bilo vrijeme da investitor počinje napraviti nešto na tom području, na 
što načelnik navodi da je već počeo i da je projektna dokumentacije u izradi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari - UPU 33 – 
pročišćeni tekst. 

 
Ad.17. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji objašnjava da se predmetnom odlukom predlaže kupnja 
nekretnine k.č.br. 2099 k.o. Brtonigla - poljoprivredno zemljište od preko 1 ha koje se nalazi u Kovrima - za 
realizaciju općinskog projekta – općina bi kupila i imala na raspolaganju za prodaju putem programa poticajne 
stanogradnje ili na neki drugi način. Nadalje, navodi kako je cijena 4 eura na kvadrat, jer se radi o 
poljoprivrednom zemljištu, ali da se ubuduće može uvrstiti u građevinsko područje. Isti dodaje kako je lokacija 
zemljišta vrlo lijepa, u neposrednoj blizini prometnice, na cesti prema naselju Katunari i da su također u tijeku 
dogovori sa strankama za daljnju kupnju zemljišta, kako bi imali na raspolaganju za mlade.   

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o kupnji nekretnine k.č.br. 2099 k.o. Brtonigla. 

 
Ad.18. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi da se predmetnom odlukom predlaže prodaja 
nekretnina u vlasništvu općine koje se nalaze u Karigadoru, a prema zahtjevu gosp. Pavlovića. Nadalje, navodi 
da se radi o parkiralištu kojeg je do sada imao u zakupu – zamolio je ako to može kupiti, dogovorio se sa 
susjedima, a mi bi mu zemljište prodali po tržišnoj cijeni (nije dozvoljena granja), radi se o 167 m2.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla. 

 
Ad.19. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji navodi da općina ima dogovor sa velečasnim za zamjenu 
zemljišta u vlasništvu crkve, kako bi se poravnala cesta. Odluka o zamjeni stupila ja na snagu 01.prosinca 
2015.godine, župnik Župne Crkve Sv. Zenona bio je usmeno pozvan na sklapanje ugovora u danom roku, ali 
zbog nedostatka odobrenja od strane Biskupije porečko pulske, isti ugovor nije potpisan u roku. Isti navodi 
kako je jedini problem u tome što je odobrenje od strane Biskupije stigao prekasno da bi se mogao sklopiti 
ugovor u zakonskom roku. Stoga, navodi, predlaže se poništenje Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog 
zemljišta i ponovno raspisivanje natječaja, budući da sada župnik ima odobrenje. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o poništenju Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta. 

 
Ad.20. 

Predsjedavatelj navodi kako svi znaju na što se odnosi izraz „teška krađa“ koji se nalazi u izvještaju 
PP-a te navodi kako nažalost nisu pronađeni počinitelji. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  ožujak  i travanj 2016. 
godine. 

 
Ad.21. 

RAZNO 
 

U skladu sa obrazloženjem iz AD.2., a u cilju povećanja standarda zdravstvenih usluga  građana Općine 
Brtonigla, predlaže se da Općinsko vijeće pokreće postupak prikupljanja financijskih sredstava za nabavu 
prijenosnog ultrazvučnog aparata. Sredstva za predmetnu nabavu prikupljala bi se od sredstava ostvarenih na  
manifestacijama koje će se održavati na području Općine Brtonigla, a koje će organizirati različiti subjekti sa 
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područja Općine. U akciju prikupljanja financijskih sredstava za nabavu prijenosnog ultrazvučnog aparata 
pozvali bi se svi subjekti koji djeluju na području Općine Brtonigla, kao što su Turistička zajednica Općine 
Brtonigla, Razvojna agencija Brtonigla d.o.o.,  Talijanska zajednica Brtonigla, Talijanska zajednica Nova Vas, 
Nogometni klub Brtonigla – Nova Vas, te sve udruge (Boletus, Lepus i dr.) koje djeluju na području Općine 
Brtonigla.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi po predmetnom prijedlogu, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o pokretanju postupka prikupljanja financijskih sredstava za 
nabavu prijenosnog ultrazvučnog aparata. 
 

Vijećnik Rino Radin navodi kako su divlje svinje postale veliki problem, da je potrebno poduzeti nešto 
kako bi se zaustavile jer su se počele približavati kućama i predstave prijetnju za ljude. Predlaže da se 
lovačkom društvu uputi zahtjev po tom pitanju.   

Vijećnik Željko Ružić navodi kako lovačko društvo „Lepus“ ima na upravljanje lovište na području 
Općine Brtonigla, ali da su lovci dosta ograničeni što se toga tiče. Isti navodi kako novi plan nije još prihvaćen, 
da se koristi plan odstrela od prošle godine, koji je ograničen. Nadalje, navodi da nije lako ni lovcima, da su 
upoznati s time da je šteta zaista velika, ali da od lovačkog društva neće dobiti puno pomoći. Isti navodi da su 
jedino rješenje pastiri. Također navodi kako se hajke ne održavaju, sa psima se ne smije ići vani... ima puno 
zakonskih ograničenja. Tako, na primjer, navodi kako se po noći ne smije ići u lov, mora sve biti evidentirano, 
procedura je jako komplicirana. 

Vijećnik Rino Radin tvrdi kako pastire ne može staviti na deset terena i da je nastala šteta na nasadima 
stvarno velika.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako su lovačka društva na području Bujštine, od 2014. do 2015. godine 
već odstreli već 300 divljih svinja, a 23 ih je riješeno na ovom malom području. Isti navodi kako se traži 
povećanje tih dopuštenja i da su veliki problem i saobraćajne nesreće, da se ne zna tko će ubuduće preuzeti 
životinju – lovačko društvo nema rješenje o lovištu i ne smije ju preuzeti. 

Vijećnica Marija Buršić predlaže da se pošalje zahtjev nadležnim službama kako bi za ovo područje 
izdali veći broj markica, na što načelnik navodi da je to za sada već riješeno i da se čeka 23 markica, što je više 
nego ranije. 

 
Vijećnik Bruno Ravalico navodi kako se u zadnjem periodu u Novoj Vasi jako često dešavaju krađe te 

predlaže da se traži od policije da obilaze područje tijekom noći. 
Zaključuje se da će Općinsko vijeće uputiti Policijskoj postaji Umag dopis kojim će se obavijestiti 

policija da se u zadnje vrijeme vrlo često dešavaju krađe i kojim se PP Umag umoljava da obilaze sva naselja, 
pa i ona manja, i to pogotovo tijekom noći te da prate stanje. 

 
Vijećnik Gino Paoletić pita da li se poduzelo nešto vezano za problematiku prometa („otvaranje ulice“).  
Načelnik potvrđuje kako je u tijeku narudžba radova kojim će se odstraniti horizontalna signalizacija i 

dodati nekoliko tabela. Što se tiče ostalih pitanja vezano za promet, navodi kako se radi o političkom pitanju o 
kojemu se mora naknadno diskutirati.   

Predsjedavatelj navodi kako je načelnik bio na dužem bolovanju, da se sad vratio na poslu i da će se 
sada poduzeti nešto u svezi toga te da će svi biti obaviješteni i pozvani na raspravu. U međuvremenu, nastavlja, 
rješavati će se tehnički problemi.  

Vijećnik Željko Ružić pita da li je donesena odluka da autobusi smiju prometovati kroz središte naselja 
kad je su u pitanju organizirani izleti, na što načelnik potvrđuje da u takvim slučajevima autobusi smiju ukrcati 
i iskrcati putnike te potom odmah odlaziti.  

Vijećnik Gino Paoletić navodi da neće biti zadovoljan dok se ne otvori ulica. 
 
Predsjedavatelj se zahvaljuje novinaru Glasa Istre na odazivu sjednici.  
Načelnik navodi kako bi se tijekom mjeseca lipnja trebala održati još jedna sjednica vijeća jer je 

spremna strategija upravljanja nekretninama.  
Predsjedavatelj obavještava da od sada pa sve do 9. mjeseca sjednice Općinskog vijeća će se održavati 

u 9:00 ujutro. 
 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 26. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 21:20 sati ! 
 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


