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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-76 
Brtonigla, 15.09.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
29.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 15.09.2016. godine s početkom u 9:00 sati 
 

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

Paoletić, Aleks Drušković, Elena Barnaba', Željko Ružić, Olga Sabadin. 
Odsutni su sljedeći vijećnici: Rino Radin, Bruno Ravalico, Gianni Ravalico, Marija Buršić. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, 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, prisutni su također: 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.  

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 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Polugodišnji izvještaj  Proračuna Općine Brtonigla za 2016.godinu 
4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu 
5. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 
2016. godinu 
6. I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu 
7. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2016. godinu 
8. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Brtonigla 
9. Odluka o izdavanju suglasnosti za najam kombi vozila 
10. Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Brtonigla 
11. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 
12. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima u vlasništvu Općine Brtonigla 
13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu 
Općine Brtonigla 
14. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
15. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za lipanj i srpanj  2016. godine 
16. Razno 
 

 
Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da su zapisnici sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla dostavljeni 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 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla i Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
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Načelnik, u sklopu izvještavanja o aktivnostima koje su realizirane u proteklom razdoblju, navodi da su 
se tijekom ljeta dodijelile nagrade odličnim učenicima – novčana nagrada i besplatna ulaznica za Aquapark 
Istralandia. Isti navodi da je nagrađeno sveukupno 5 učenika sa područja Brtonigle, a to su: Maja Kelava, Tina 
Sirotić, Antonio Kelava, Erika Paoletić i Chiara Cigui. Isti objašnjava da se nagrađuju učenici koji su prošli sa 
odličnim uspjehom cijeli ciklus osnovnoškolskog obrazovanja, a za srednju školu dovoljno je da su prošli jedan 
razred sa ocjenom 5. Nadalje, načelnik navodi da je Razvojna agencija Brtonigle (RAB) u surandnji s 
talijanskim poduzećem Italiana Biontecnologie u cilju poboljšanja kvaltete vina, nedavno proizvela autohtoni 
suhi kvasac izoliran od autohtone sorte Malvazije i Terana te ističe da je to napravljeno po prvi puta u 
Hrvatskoj. Načelnik navodi da će se dobiveni kvasci ove godine dodjeljivati besplatno vinarima za 
eksperimentiranje, testirati će se zadovoljstvo i vidjeti kako je najbolje komercijalizirati proizvod i plasirati ga 
na tržište, jer će se to ubuduće prodavati, što će predstaviti prihod agencije. Načelnik informira da je ove godine 
Brtonigla drugu godinu za redom bilježila pola milijuna noćenja, i to 6 dana ranije nego lani. a rast nije 
ostvaren u kampu nego u privatnom smještaju. Situacija u kampu je ista kao lani ali povećali su se kapaciteti 
privatnih iznajmljivača i to je donijelo do pola milijuntog noćenja. Također navodi kako su tijekom ljeta 
odrađene manifestacije, da su sve bile vrlo uspješne, što je dokazao i veliki broj posjetitelja, te najavljuje da će 
se u petak održati fotografska izložba Mirande Legović u prostorijama Memorijalne galerije Aleksandre 
Rukavina. Doriano Labinjan navodi da je proveden natječaj za potpore poduzetništvu za dodjelu 2%-tnog 
sufinanciranja kamatne stope kredita i da je potpora dodijeljena obrtu Simbol iz Karigadora i OPG-u Vinerino 
iz Brtonigle. Nadalje, načelnik navodi koji su sve projekti pripremljeni za sufinanciranje, odnosno koji su 
kandidirani na razna natječaja za dodjelu potpora:  

– prijavljena je nabava novih tuševa za plažu u Karigadoru – tražila se potpora za nabavu masivnijih tuševa; 
– pripremljen je projekt „Verteneglio cantava e suonava“, kojim bi se očuvalo 140 tradicionalnih pjesama; 

kandidatura je poslana na javni poziv Ministarstva kulture i na javni poziv Istarske županije, Upravnog odjela 
za kulturu; 

– nastavlja se sa pripremom i kandidiranjem projekta Arheološki park Santi Quaranta, te je tako prijava 
poslana na javni poziv Ministarstva kulture i na javni poziv Istarske županije, za dodjelu sredstava za 
pripremnu dokumentaciju i za manja istraživanja - načelnik navodi da se uz napredovanje aktivnosti u sklopu 
projekta, otkrivaju sve veće i sve bolje novosti te da se u cilju nastavka projekta pokušava tražiti dodjela 
sredstava na različitim natječajima; 

– prijavljeni je projekt muzej vina ali sa drukčijem nazivom: Centar Istarskih Okusa i stalna izložba vinske 
tradicije – naziv je promijenjen kako bi se projektu dodao veći turistički značaj i sadržaj.    
Što se tiče prostorno-planske dokumentacije, načelnik navodi da se UPU Karigador sprema za suglasnost 
ministarstva te da će se nakon toga prihvatiti na vijeće; Za UPU naselja Nova Vas je u tijeku javna rasprava, 
koja traje do 16.09.2016. godine; UPU Nova Vas zapad priprema se za javnu raspravu, a za UPU Srbani u 
tijeku je ponovna javna rasprava koja traje do utorka, 20.09. Isti također navodi kako će se nastaviti sa 
izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja. U tijeku je dovršenje stavki za legalizaciju muzeja, izrađena 
je kompletna hidrantska mreža, u tijeku su radovi izvedbe sustava zaštite od munje i dojave požara, nakon toga 
će ići ugradnja protupožarnih vrata. U tijeku je izrada plana lokacija zelenih otoka u suradnji sa 6. maj, kojim 
su predviđeni dodatni zeleni otoci; u tijeku je uređenje zelenih otoka (postavljanje tlakovca, rubnjaka i/ili 
barijera ovisno o lokaciji), koje izvodi 6. maj. Što se tiče investicija u proteklom razdoblju, načelnik navodi da 
je za asfaltiranje cestu u Karigadoru odrađena javna nabava, da je odabrana firma  „Ceste Pula“ i da će 
investicija iznositi 1 milijun i 600.000 kuna, što je manje od planiranog i zato će se smanjiti iznos u planu. Za 
sanaciju krova stare škole u Novoj Vasi uskoro će se krenuti radovi a predviđeni rok za dovršetak radova je 20 
dana. Započeta je rekonstrukcija dijela ŽC 50042 Brtonigla – Nova Vas, u suradnji sa ŽUC gdje će Općina 
Brtonigla sufinancirat radove u iznosu od 200.000,00 kn sa PDV-om; dio ceste će se odraditi ove godine, dio 
iduće godine. Dovršena je prva faza uređenja staza na Mjesnom groblju Brtonigla ali, kako objašnjava načelnik, 
iako se prije mislilo da će se druga faza odraditi iduće godine, odlučeno je da će se nastaviti sa uređenjem i 
odraditi II faza uređenja staze, tj. postava tlakovca na novo uređenim stazama te dodatno objašnjava kako se 
isplati to odraditi sada, kako bi se štedjelo na troškovima, a kolica ne može voziti po šljunku, navodeći kako bi 
se taj trošak dodao u Proračunu. Načelnik navodi kako se također uređuju parkovi i zelene površine - u Novoj 
vasi montirane su sprave u parku kod stare škole, u parku Brtonigla izvršena je u potpunosti sanacija dječjih 
sprava igrališta te je isti vraćen i postavljen za uporabu te je u postupku nabave i postava klupa za sjedenje. U 
zaključku, isti navodi kako su sada svi parkovi sređeni i u funkciji te dodaje kako se također kreće sa radovima 
rekonstrukcije ceste prema Turističkom punktu Žmergu - izabran je izvoditelj, početkom listopada će se krenuti 
sa radovima.   

Sjednici se u 9:15 sati priključi vijećnica Maria Buršić. 
 Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
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 Vijećnik Željko Ružić dopunjuje načelnikovu informaciju oko investicije koja je u tijeku na groblju u 
Brtonigli te navodi da tamo gdje je sada otvoren prolaz, će se postaviti vrata (portun), na parkiralištu prema 
Brtonigli. Isti također navodi da se na starom groblju makne portun i pušta otvoren prolaz, komunikacija 
između starog i novog djela groblja. 
 Vijećnik Željko Ružić također navodi da bi se trebao hitno popraviti asfalt na ćošku Primizie, jer je u 
vrlo lošem stanju.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da u dvorištu kod stare škole u Brtonigli nema svijetla te da bi djeca 
htjela da se stavi svijetlo barem dva sata dnevno, do 22, kako bi se mogli igrati. 

Načelnik navodi da se prihvaća prijedlog da svijetlo bude upaljeno do 22 kod igrališta stare škole. Za 
cestu, u svezi problema sa asfaltom, navodi da je u općini uočen problem, i da također je isti problem i kod 
crkve i kod groblja, te da će se taj problem riješiti. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da će on to riješiti tamo kod groblja, ali načelnik kaže da je bolje da se i 
tamo asfaltira te da će se sve to odraditi prilikom radova na cesti za Novu Vas. 

Vijećnica Dragana Mijatović navodi da u njenoj ulici (Srednja ulica) cijevi oborinske odvodnje vire 
vani iz asfalta, na površinu, da bi ono što je napravio gosp. Željko Ružić trebalo popraviti. 

Predsjedavatelj navodi da će se to napraviti. 
Vijećnica Elena Barnaba' pita da li će se postaviti ogledala na raskrižju dole, kako je bilo dogovoreno, 

jer je raskrižje zaista nepregledan. 
Načelnik navodi da je primijetio da je to potrebno i da će se staviti čim se bude stiglo te da će se možda 

staviti veća ogledala. 
Vijećnik Željko Ružić navodi kako Društvo gljivara Boletus priprema manifestaciju koja će se održati 

od 29. do 30. listopada. Također navodi kako je obaveza udruge da se za sredstva koja će se dodijeliti u 
humanitarne svrhe dostavi obavijest uredu državne uprave te informira kako bi se i ove godine pomoć dodijelila 
socijalnom vijeću.    
 

Ad.3. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se radi o izvještaju proračuna za prvih šest mjeseci, da je inače punjenje proračuna 

puno manje u prvoj polovici godine dok ove godine ide puno bolje. Prihodi su ostvareni u iznosu od 
4.766.000,00 kuna, a rashodi su manji – proračun je u suficitu. Isti navodi kako se pokušava svake godine  
održati taj trend kako bi se mogao pokrivati manjak iz prijašnjih godina. Isti navodi da je predložio da se 
donose izmjene i dopune Proračuna zbog svega navedenog te dodaje kako se izvješće iz predmetne točke po 
zakonu mora donositi do 15. rujna.  

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 Polugodišnji izvještaj  Proračuna Općine Brtonigla za 2016.godinu. 
 

Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi koje bi se stavke proračuna izmijenile: dodaje se investicija za krov stare škole u 

Novoj Vasi, investicija izgradnje ceste u Karigadoru se smanjuje za 500.000 kuna, za vrtić su dodana sredstva 
za kupnju nove perilice za suđe, nogometni klub je prešao u višu ligu i povećala bi se dotacija za 50.000 kuna, 
za groblje je povećan iznos u visini od 80.000 kuna. Načelnik navodi da se sveukupan iznos proračuna nije 
povećao, novi je plan manji nego prethodni. 

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 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.5. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da je sukladno izmjenama u Proračunu, također predložene i izmjene Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje su dostavljene vijećnicima.  
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 II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2016. godinu. 
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Ad.6. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se povećala stavka pomoći za novorođenčad, što smatra pozitivnim. 
Po navodu vijećnice Elena Barnaba' da neće biti dovoljno mjesta u vrtiću za toliko djece, načelnik 

navodi da je najavljeno raspisivanje natječaja na kojemu bi se kandidirala investicija dogradnje vrtića. 
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 I. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2016. godinu. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da je i ovaj program izmijenjen u skladu sa napravljenim promjenama u proračunu.  
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 II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 
2016. godinu. 
 

Ad.8. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se za koeficijent pod brojem 3 Odluke, predlaže povećanje za 0,01, kako bi isti 

iznosio 1,73, jer jedna djelatnica ima pravo na vježbenički staž budući da je završila pravni fakultet i time bi joj 
se omogućilo da to odradi u općini, a dodatan je trošak samo pedesetak kuna mjesečno. Načelnik navodi da se 
radi o Moreni te da Kristina isto završava fakultet prava pa će vjerojatno i ona to zahtijevati, što smatra 
pozitivnim.  

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 izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Brtonigla. 
 

Ad.9. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se tijekom zadnjeg rebalansa proračuna povećala stavka kako bi se mogao uzeti 

leasing za kombi vozilo, ali objašnjava kako je u međuvremenu bila revizija i kako se u suradnji s njima 
utvrdilo da je za leasing potrebno zatražiti suglasnost Ministarstva financija jer se smatra kao dugoročno 
zaduživanje. Isti navodi da ne bi htio tražiti suglasnost za nešto tako, nego bi to napravio eventualno za neki 
veći projekt koji bi se kandidirao na europske fondove. Zato načelnik predlaže da se ugovori najam za ovu 
godinu, te posebno za sljedeću, dok se cijeli preostali iznos ne može platiti u jednoj godini, kako se to ne bi 
smatralo dugogodišnje zaduživanje. Načelnik navodi da je kombi već stigao, da bi se odmah mogao preuzeti 
nakon nabave te da će Renault iz Poreča za ovaj vikend, dok se ne pripremi dokumentacija, općini dati stari 
kombi u najam dok ne stiže novi. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je prije dvije godine od Talijanske Unije zatražila sredstva za 
nabavu kombi vozila, ali da smatra kako se radi o skupoj i nepotrebnoj investiciji za Zajednicu Talijana, da 
kombi za 8 osoba nije potreban. Također navodi kako je sada dosta zajednica zatražilo i dodijeljena su im 
sredstva za to, da smo mogli i mi kandidirati takvu investiciju ako se smatralo da je to stvarno potrebno, i time 
uštediti puno novaca.  

Načelnik navodi da ako kombi otkupljuje samo jedna institucija, onda ga ostale pravne osobe ne mogu 
upotrebljavati, da općina u takvom slučaju ne bi mogla biti suvlasnik kombija. Isti smatra da bi predloženim 
rješenjem svi mogli biti suvlasnici kombija i sve bi ga institucije mogle koristiti. Isti dodaje da u kombi stane 8 
osoba plus vozač i da ga može voziti osoba koja ima vozačku dozvolu za B kategoriju. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da mu je želja da kombi mogu koristiti i druge udruge na području 
Općine Brtonigla, kada ga ne koriste institucije koje su vlasnici kombija. Isti navodi primjere kao što su udruga 
Boletus i Lovačko društvo.   

Načelnik navodi da će putem Razvojne agencije Brtonigla, i druge institucije moći zatražiti i koristiti 
vozilo.   

Vijećnik Željko Ružić još jednom ponavlja da bi želio da se to omogućiti, tako da se plati nafta i da se 
može koristiti. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da su djevojke išle pjevati u Italiju i da mu je jako žao što nije bio pozvan 
da ide u Laives, budući da je on bio inicijator te suradnje. 
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Načelnik Doriano Labinjan se ispričava zbog propusta i navodi da će ubuduće biti pozvan.   
Predsjedavatelj se također izvinjava.  
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 izdavanju suglasnosti za najam kombi vozila. 
 

Ad.10. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da je u svezi odluke iz ove točke dnevnog reda, napravljena jedna izmjena: 

prihvaćanjem ove odluke neće vijeće morati svake godine raspisivati natječaje, već se ovlašćuje Načelnik za 
raspisivanje natječaja, kako bi se to brže odradilo, bez da se čeka sjednica vijeća. Nakon donošenja odluke o 
dodjeli stipendija, načelnik bi vijećnicima dostavio izvješće o tome.  

Pročelnica Marica Garić dodatno objašnjava kako općina do sada nije imala Odluku o dodjeli 
stipendija, odnosno opći akt kojim se propisuje postupak dodjele, već samo odluku o raspisivanju natječaja, te 
dodaje kako bi na temelju te odluke sada načelnik raspisivao natječaje i donosio odluke o dodjeli po utvrđenim 
kriterijima iz ove odluke. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li se moglo odluku preimenovati, jer teoretski studenti kojima je već 
dodijeljena druga stipendija ne bi trebali tražiti još i ovu stipendiju. Pita da li bi se možda mogla imenovati u 
„pomoć“ ili nešto slično tome.  

Pročelnica Marica Garić navodi da se naziv „stipendija“ u cijeloj Republici Hrvatskoj.   
Načelnik navodi da se uklonila odredba kojom je bila propisana zabrana primanja više stipendija. Isti 

također navodi da se naziv ne može promijeniti budući da su takve pomoći, za Ministarstvo financija, 
neoporezive te dodaje kako se mijenjajući naziv riskira plaćanje dodatnih poreza. Isti također navodi da je to 
redovna pomoć, a ne jednokratna, i da bi izmjena naziva bila neopravdana.   

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 dodjeli stipendija studentima s područja Općine Brtonigla. 
 

Ad.11. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. 
Marica Garić navodi da se i ovdje radi o općem aktu, da do sada komunalna djelatnost o obavljanju 

dimnjačarskih poslova nije bila regulirana. Budući da se radi o komunalnoj djelatnosti, jedinice lokalne 
samouprave moraju osigurati takve usluge stanovništvo, a poslovi se obavljaju na temelju dodjeljivanja 
koncesije, te navodi kako je ovim općim aktom detaljno opisan postupak dodjele koncesije i sve ostalo. Ista 
navodi da godišnja koncesija iznosi 5.000 kuna, kao do sada.  

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 obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 

Ad.12. 
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. 
Marica Garić navodi da se radi o tehničkoj izmjeni odluke, budući da u ranijoj odluci naziv za Mjesno 

groblje Brtonigla je glasio „Mjesno groblje Kovri kod Brtonigle“. Ista navodi kako budući da se ne koristi naziv 
„Kovri“, naziv bi se ovom odlukom izmijenio. Također navodi kako je predloženo da se za Groblje Serbani 
doda novi dio groblja. 

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 izmjeni Odluke o grobljima u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.13. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se predlaže prodaja čestice u Krasu te objašnjava da je u postupku legalizacije 

proizašlo kako gosp. Nosan ima kuću izgrađenu na općinsku parcelu. Isti navodi da je postupak na sudu, da je 
sud odobrio rok radi dogovora te da je sa odvjetnikom dogovoreno da se to riješi, odnosno da će stranka kupiti 
dio parcele. Načelnik navodi da bi općini ostao veliki dio terena, da je stranka platila jamčevinu i da se radi o 
dobroj prodaji.  

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

Ad.14. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se radi o parcelama u Karigadoru za kojih je više puta raspisan natječaj te da sada 

su se javila dva zainteresirana kupca i da se uz to dodalo još malo zemljišta za eventualne dodatne 
zainteresirane kupce, budući da se tekst natječaja šalje i agencijama za prodaju nekretnina. Isti navodi kako će 
sredstva trebati za cestu u Karigadoru. 

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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.15. 
Predsjedavatelj otvara raspravu. 
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 Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za lipanj i srpanj  2016. godine. 
 

Ad.16. 
RAZNO 

Predsjedavatelj utvrđuje da nema pitanja niti prijedloga te zatvara a16. točku dnevnog reda. 
 
 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 29. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 9:56 sati ! 
 

 
  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


