
 
 

 

 

KLASA: 023-01/17-10/05 

UR.BROJ: 2105/04-01-17-15 

U Brtonigli, dana 30. siječnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

održane dana 30. siječnja 2017. godine s početkom u 18:00 sati. 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

  

 Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Lorena Lubiana 

Belle', Franko Fernetić, Marija Buršić, Mauricio Veronese, Željko Ružić, Olga Sabadin. 

 Opravdano odsutni: dr.sc. Igor Palčić, Ivana Sissot. 

 Odsutni: Keti Visintin, Elena Barnaba'. 

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

upravnog odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac i Tea Rakar.  

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

Sinožić, zamjenik načelnika, Goran Vitasović, Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas, 

Franko Turina, Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Melita Zakinja Vižintin, Predsjednica 

Mjesnog odbora Karigador. 

 Sjednici prisustvuju i predstavnici 6. Maj d.o.o. iz Umaga u sljedećem sastavu: Reuf 

Šerbečić, Ana Vok i Aleksandar Mandić, te gospodin Anes Durgutović iz tvrtke AD-

SVETOVANJE iz Kamnika (Slovenija). 

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

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda.  

  

 Predsjedavatelj navodi kako je dostavljeni materijal za dnevni red dopunjen 

materijalima za točku 2, točku 3 i točku 4. Također navodi kako je dodana točka dnevnog pod 

brojem 6, objašnjavajući kako se radi o odluci prihvaćanja projekta „Nabava mobilnog 

ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“, budući da je rok 

za prijavu istog projekta 05. veljače 2018. godine. Nadalje, predsjedavatelj navodi kako bi se 

pod točkom 7. stavila Informacija o stanju sigurnosti, dok bi pod točkom 8. bio aktualni sat.   

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

vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda, daje prijedlog novog dnevnog reda na 

glasovanje, te se sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 

glasova prihvaća sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla 

3.Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla 

4.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6.maj d.o.o. na području Općine 

Brtonigla 

5.Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade korisnika 

UNIVERS d.o.o. Novigrad 



 
 

 

 

6.Odluka o prihvaćanju projekta „Nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja za potrebe 

preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“ 

7.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za studeni i prosinca 

2017. godine 

8.Aktualni sat  

9.Razno 

 

AD.1.   

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog 

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

te poziva prisutne na davanje primjedbi.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla.  

 

AD.2. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolo Klarić, koji navodi kako se u 

odnosu na ranije dostavljeni materijal za predmetnu odluku desila izmjena i dopuna same 

odluke: navodi kako je u članku br. 1 odluke dodan stavak 2, da je u potpunosti izmijenjen 

članak br. 3  i da je u članku 61 također dodan još jedan stavak, te daje riječ predstavniku iz 6. 

maja d.o.o. za detaljno obrazloženje odluke. 

Predstavnik komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. iz Umaga, gosp. Reuf Šerbečić, 

pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na pozivu za vijeće, te navodi kako je prisutan zajedno sa 

kolegama iz 6. maj-a zbog toga da se obrazloži set odluka koje su predložene na dnevnom 

redu u svezi gospodarenja otpadom. Navodi kako su svi JLS-ovi dužni usvojiti te odluke do 

kraja ovog mjeseca, kako bi se mogao uvesti novi način funkcioniranja sustava gospodarenja 

otpadom, s sve u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, kao i Uredbom o 

održivom gospodarenju otpadom. Navodi kako je u tijeku procedura usvajanja ovih odluka na 

cijelom području Bujštine, na kojem komunalno poduzeće 6. maj vrši svoju uslugu. Isti 

navodi kako se ovom odlukom nastoji uobličiti i utvrditi kriteriji i način pružanja usluge koje 

oni kao komunalno poduzeće na području JLS-a vrše, sa konačnim ciljem da se smanji 

količina miješanog komunalnog otpada i da se poveća količina selektivnog otpada, a odluka 

pokazuje na koji bi se način trebali postići navedeni ciljevi, koji su u skladu sa preuzetim 

obavezama uslijed pristupa Hrvatske Europskoj uniji. Do 2022. godine mora se doći do 50% 

izdvajanja miješanog komunalnog otpada, a kao referentna godina u svezi prikupljene 

količine komunalnog otpada uzeta je 2015. godina, nakon koje je preuzeta obveza godišnjeg 

povećavanja količine izdvojenog komunalnog otpada za 5%. Isti navodi kako bi ovih dana 

trebao biti pušten u funkciju sustav regionalnog otpadnog centra Kaštijun. Sad se komunalni 

otpad odvozi na centar Donji Picudo, što je trenutno najjeftiniji sustav, dok će početkom rada 

centra Kaštijun, cjelokupna količina miješanog otpada  neće završavati na našoj deponiji nego 

će se pretovariti u velike kamione i odlaziti će na Kaštijun, putem uspostavljene tehnologije 

MBO (mehaničko-biološka obrada otpada), što će imati svoju cijenu obrade. Isti navodi kako 

je osnovni cilj takvog sustava zaštita prirode i smanjenje količine miješanog otpada do 50%, 

pa možda i više. Isti navodi kako sav drugi selektivni otpad, koji se odvaja na eko otocima i u 

spremnike, završava na lokalni deponiji, spreman za predaju budućim gospodarskim 

subjektima koji ga mogu kvalitetno reciklirati i upotrijebiti. Šerbečić navodi kako će se usluga 

dodatno platiti i da će cijena ovisiti o tome koliko će se otpada odvajati, da sada imaju 

obavezu samo jedan put sedmično prazniti kontejnere za selektivni i za miješani otpad, da će 

se sve te promijene koje proizlaze iz zakonskih propisa odraziti na cijenu usluge. Navodi kako 



 
 

 

 

u unutarnjim reorganizacijama posla do sada se uspjelo ne dirati cijenu usluge. Također 

navodi kako se 6. maj od 2010. godine pripremalo za sve ovo što dolazi, da je provedena 

akcija „Izdvoji sve – Fai la differenza“, da su infrastrukturno opremljene sve jedinice lokalne 

samouprave na području Bujštine, da su uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva 

zaštite okoliša povučena značajna sredstva za pripremu oko svega toga što slijedi. Navodi 

kako predstoji zahtjevan zadatak implementiranja svega toga, uz mijenjanje ustaljenih navika 

i komoditeta građana, da je osnovni cilj apelirati da u postojećoj zelenoj kanti na javnoj ili 

privatnoj površini bude što manje otpada i da se poveća količina otpada u kantama za 

selektivno prikupljanje smeća, jer će se jedino tako moći utjecati na buduću cijenu te usluge. 

Vezano za samu odluku, Šerbečić navodi kako su propisani kriteriji za dodjelu kante, teritorij 

pružanja usluge, definirano je koje su standardne veličine, kako će se odvijati učestalost 

odvoza, opisano je mobilno reciklažno dvorište na području Brtonigle, dodana je mogućnost 

jednogodišnjeg preuzimanja 2 kubika glomaznog otpada za svako kućanstvo (osim što će se 

održavati godišnje akcije prikupljanja glomaznog otpada putem velikih kontejnera, kao i do 

sada). Što se tiče vikendaša, navodi kako je do sada 6. maj bio u poziciji da je morao 

dokazivati da je netko koristio uslugu, dok će od sada teret dokazivanja ne-korištenja ili 

korištenja usluge biti na određenom korisniku, a to će se napraviti putem dostave računa vode 

ili struje, koje će sam vikendaš biti dužan dostaviti u 6. maj. Na kraju, gosp. Šerbečić navodi 

kako je u odluci navedeno puno tehničkih detalja, da je održano puno konstruktivnih rasprava 

na sjednicama vijeća u ostalim JLS-ovima te poziva na postavljanje pitanja njemu, njegovim 

kolegama i konzultantu koji je pomagao u pripremanju odluke, gosp. Anesu Durgutoviću. 

Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Vijećnik Željko Ružić postavlja pitanje u svezi vlasnika nekretnina koji ne žive ovdje, 

navodi da mu nije jasno pitanje dokaza putem uplatnica struje i vode – pita što se dešava ako 

ljudi dolaze jednom ili par puta godišnje i nemaju isključenu vodu i struju, odnosno što se 

dešava kada je potrošnja jako mala ali ipak postoji? 

Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako se po stanju brojila vidi kakva je potrošnja. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da mu je to jasno, ali da ne razumije što se dešava u 

slučaju kada se plaća samo brojilo i ništa više. 

Gosp. Reuf Šerbečić navodi da se vidi po stanju brojila kada se kuća ne koristi te 

poziva Anesa Durgutovića da podrobnije pojasni što se dešava u takvoj situaciji. 

Gosp. Anes Durgutović pojašnjava pojam stalnog korištenja nekretnina: samo ti 

korisnici koji iskažu sa nekim dokazima da uistinu ne koriste nekretninu, biti će oprošteni 

plaćanja minimalne naknade, dok svima onima kojima se pojavi potrošnja struje ili vode 

(prema stanju čitača potrošnje struje ili vode), kao kod običnog domicilnog stanovništva, 

morati će plaćati naknadu. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je pitanje postavio u svezi jedne obitelji iz 

Brtonigle koja je prošle godine došla samo jednom ovdje i da su samo jednom bacili jednu 

vreću smeća u zelenu kantu. Isto tako navodi kako se može desiti da mjerilo za vodu radi u 

slučaju da negdje curi voda i da se na kraju to ne prizna. 

Gosp. Šerbečić navodi kako će se takve situacije priznavati i da će vjerojatno to 

priznati i Vodovod.                  

Zamjenik načelnika Općine Brtonigla, gosp. Neš Sinožić, pita da se malo bolje pojasni 

način izračunavanja volumena spremnika koji će biti dodijeljeni kućanstvima i da li će 

različiti volumeni utjecati na cijenu odvoza. 

Gosp. Anes Durgutović navodi kako je pravilnikom naređeno da se moraju osigurati 

spremnici standardne veličine koje će udovoljiti potrebe pojedinog korisnika. Također navodi 

kako veličina spremnika će ovisiti o vrstama nekretnine i o broju članova kućanstva – 

normalna familija sa 3 člana i normalnom kućom bi trebala ući u kategoriju spremnika od 120 

do 240 litara, a razlika će se odraziti i na cijeni. Isti navodi kako budući korak nakon 



 
 

 

 

donošenja odluke je sklapanje ugovorne obveze između korisnika i davatelja usluge, na način 

da davatelj usluge dostavlja svoj prijedlog izjave (obrazac) kojoj on predlaže volumen, a 

korisnici imaju mogućnost očitovanja oko željene kategorije svrstavanja, a prema podnesenim 

podacima moći će birati ako žele spadati u kategoriju niže ili više. Kapacitet spremnika utječe 

na cijenu minimalne usluge, kao i koliko će se puta sedmično vršiti pražnjenje samih 

spremnika.     

Vijećnica Marija Buršić pita da li će se zadržati spremnici koji su već dodijeljeni 

građanima. 

Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako u odnosu na izjave i na podatke o kućanstvima koje 

su oni dužni prikupiti, ako je spremnik od 240 litara koji je već dodijeljen u skladu sa brojem 

članova domaćinstva i ako je u kategoriji površine određene kuće, uzimajući u obzir i 

eventualnu dodatnu djelatnost kojim se bavite, onda će takav spremnik zadovoljiti potrebe i 

ostati će na korištenje. To će ovisiti o tome ako vas je u kući četvero, ako vam je kuća preko 

120 metara kvadratnih i ako imate jedan ili dva apartmana za turiste, što znači da spadate u 

kategoriju spremnika za 240 litara. Isti navodi kako jedna osoba dnevno proizvodi 10 litara 

otpada, odnosno 70 litara tjedno. Isti navodi kako će se sve to definirati izjavom korisnika i da 

korisnik može tražiti manji spremnik i izjaviti da će napraviti sve što može da proizvodi 

manje otpada, čime će se utjecati na cijenu minimalne usluge. Isti objašnjava kako također i 

broj podizanja će igrati važnu ulogu u definiranju cijene. Kod manjih kontejnera oni se 

moraju izvesti vani svake sedmice, dok veće kontejnere ne treba prazniti svaki tjedan – to će 

se evidentirati i na taj način također utjecati na drugi dio cijene, budući da bi tako bilo manje 

pražnjenja. Svatko ima mogućnost uticati na visinu buduće cijene.  

Vijećnica Marija Buršić pita da li to znači da će se evidentirati svako pražnjenje. 

Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako će se u početnoj fazi prijelaznog perioda ugraditi 

čipovi prema danim izjavama korisnika, budući da su čipovi nabavljeni u suradnji sa Fondom. 

Kada sustav kompletno zaživi na način da se svi kamioni opskrbe sustavom za očitovanje 

čipova, onda će se preko sustava vršiti registracija pražnjenja za svakog pojedinog korisnika, 

a registracije (datumi izvršenih pražnjenja) će biti navedene na računima, kao dokaz o 

izvršenju usluge. Isti navodi kako u slučaju da građani ne izvezu kontejnere vani, neće plaćati 

drugi dio cijene jer nisu proizveli nikakav otpad. također navodi kako ne postoji sustav koji 

mjeri količinu smeća, nego će se uzimati u obzir samo volumen spremnika, otpad se ne važe 

nigdje u Hrvatskoj jer bi se putem takvim sustavom smeće vjerojatno odložilo u prirodu.   

Vijećnica Olga Sabadin je htjela postaviti pitanje u svezi sustava čipiranja i praćenja 

volumena smeća, ali je već dobila odgovor. 

Načelnik pita da se bolje pojasni kako će sustav funkcionirati u prijelaznom razdoblju. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako je ova odluka za njih početna za preuzimanje drugi 

niz aktivnosti, da će se na temelju iste pripremiti cjenik, kojeg će morati odobriti načelnici i 

gradonačelnici. Također navodi kako se isti cjenik daje na odobrenju Društvu za zaštitu 

potrošača. Navodi kako slijedi prikupljanje izjava od strane 16.000 korisnika. također navodi 

kako se radi o zahtjevnom poslu, ali da će im taj posao dati mogućnost da se ažurira baza 

podataka, da je dobro da dolazi do svega toga jer ljudi nisu obvezni prijave odvoza smeća pri 

kupnji stana, kao što su za struju i vodu. Isti navodi kako će se nakon dane izjave krenuti sa 

čipiranjem i da se očekuje kako će se u roku od godine dana implementirati sustav očitavanja 

na računu. Navodi kako u prijelaznom razdoblju, do čipiranja, će se svima računati po 4 

odvoza mjesečno, dok će poslije toga svaki korisnik plaćati prema realnom broju izvršenih 

pražnjenja spremnika.  

 Predsjedavatelj pita da li je možda moguće imati uvid u cijene već sada. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi da to ne bi imalo smisla jer se samo nakon donošenja 

odluke može krenuti u pravu projekciju cijena.  

 Predsjedavatelj pita pojašnjenje u svezi kaznenih odredba. 



 
 

 

 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi da je 2015. godina mjerna godina po pitanju količine 

otpada, da ukoliko Općina Brtonigla ne bude godišnje smanjivala godišnju količinu miješanog 

komunalnog otpada (otpad u zelenim kantama) u odnosu na dane podatke Fondu za zaštitu 

okoliša, po toni otpada preko količine iz 2015. godine, JLS će plaćati 200 kuna. Na taj način 

Fond i Država nastoje prenijeti teret odgovornosti u proizvodnji otpada prema jedinicama 

lokalne samouprave i morati će se sa komunalnim redarstvom napraviti iznimne kontrole 

događanja na terenu. Navodi kako su kaznene odredbe podrobno objašnjene, za svaku vrstu 

prekršaja. 

 Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas, Goran Vitasović, navodi kako će sigurno doći 

do nelegalnog odlaganja otpada po šumama. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako će biti jako teško, da će svi zajedno morati napraviti 

promjenu. Navodi kako je 2.000 kuna najveća moguća kazna, a da je takva kazna predviđena 

za oštećenje ili uništenje spremnika koji će biti dodijeljen od strane 6. maja. Također navodi 

kako su 2017. godine nabavljene kamere za snimanje pojedinih pozicija, na kojima su rizici 

znatno veći. Navodi kako je trenutno 450 eko otoka na području čitave Bujštine, tri puta više 

u odnosu na zakonsku obvezu, kako bi građanima odlaganje smeća bilo što komotnije, na 

udaljenosti od maksimalno 300 metara. 

 Predsjedavatelj navodi kako postoji problem kod groblja i da nije zadovoljan po 

pitanju odvajanja otpada, navodi da je već bio spomenu kako bi se trebalo omogućiti 

odvajanje plastike i aluminija na groblju, ali da to nije napravljeno. Smatra kako nema smisla 

da se stavi sve u jednu kantu.  

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako je za održavanje groblja u Brtonigli nadležan 

općinski Vlastiti pogon. Navodi kako se za primjedbu oko broja kanti za smeće zadužuje 

Aleksandar Mandić, koji će se pobrinuti za to.  

 Gosp. Aleksandar Mandić navodi kako je bio na lokaciji i da bi se po njemu tamo 

trebala staviti kamera, da se prati situacija, jer oni ne mogu tamo dežurati 24 sata dnevno. 

Navodi kako su kante tamo, ali da ljudi ne odvajaju kako bi trebali te da bi bilo dobro 

reagirati.  

 Predsjedavatelj navodi kako je problem u Brtonigli što na kantama nije naznačenu 

koje su za svijeće a koje za ostali otpad.  

 Zamjenik načelnika, Doriano Labinjan, navodi kako će svi plaćati fiksni dio cijene 

plus dio koji će se obračunavati na osnovi odvoza – zanima ga kako će se regulirati pitanje 

vikendaša kada se budu radile simulacije, budući da će oni imati manje odvoza. Predlaže da se 

njima postavi viša cijena na fiksni dio i da se time rastereti stanovništvo koje živi ovdje da 

plaćaju manje za fiksni dio, budući da će oni proizvoditi više otpada i imati će više odvoza, 

opravdavajući svoj prijedlog činjenicom da se turizam tereti za to jer tako rade i u drugim 

državama. 

  Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako su svjesni toga, da se kod izrade odluke i kod 

kriterija i načina obračuna vodilo računa o tome, da je jednim člankom definirano da je 

privremeni stanovnik izjednačen sa lokalnim stanovništvom i da će takvi stanovnici dijeliti 

sudbinu stalnog stanovnika jer je cijeli sustav opremljen za razdoblje 15.07.-15.08., dodajući 

da se zimi može raditi i sa puno manje kamiona, ali da je svejedno sustav opremljen za sezonu 

te da bi se stoga stanovnici teretili bez obzira na dužini boravka. 

 Vijećnica Marija Buršić pita da li su predviđene edukacije građana i da li će biti 

dostavljena obrazloženja uz izjave koje će se slati građanima, kao npr. kako se odloži otpad 

od žarulje – da li to spada pod metal ili staklo.  

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako je veliki dio dosad uloženih sredstava korišteno za 

infrastrukturu za zbrinjavanje otpada i da je sve to bilo puno lakše nego aktivnost koja slijedi i 

koju će morat provest svi zajedno, a to je edukacija. Navodi kako se od 2010. konstantno, uz 

pomoć Zelene Istre, radi sa vrtićima, sa školama, da se rade promotivne akcije u svrhu 



 
 

 

 

educiranja ljudi, da je štampana velika količina propagandnog materijala. Navodi kako smatra 

da nema kvalitetnog odgovora od strane građana, da je prilikom organiziranja javnih 

predstavljanja i predavanja odaziv građana jako mali ili čak nepostojeći. Posebno navodi kako 

je i u Brtonigli, u prostorijama Zajednice Talijana, organizirana prezentacija Zelene Istre, ali 

da se nitko od lokalnih građana nije odazvalo, što smatra vrlo negativnim. Navodi da se po 

tom pitanju morati raditi i da je prije sedam dana objavljen javni poziv FZOEU i Ministarstva 

za povlačenje sredstava od strane JLS-ova za ponavljanje promotivnih i propagandnih akcija, 

jer se mora voditi briga o navikama građana, koje se moraju promijeniti. Navodi da u slučaju 

da i dalje nema povratnog efekta, onda će morati poduzeti agresivnije mjere prema javnosti – 

nećemo manje platiti ako ne budemo svi radili na istom projektu i radili svi za postizanje istog 

cilja. Zaključuje kako će se ponoviti sve aktivnosti, da će biti dovoljno sredstva na 

raspolaganju za to, budući da je to obveza JLS-ova.     

 Komunalni redar, Ivan Štajerac, pita da li postoji mogućnost da se na groblja u 

Brtonigli i u Srbanima ukomponira jedan veliki komposter, zbog velike količine cvijeća koja 

se sada odlaže u običnim kontejnerima. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi kako zajedno sa promotivnim aktivnostima, također je 

objavljen i poziv za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada, u sklopu čega se mogu 

nabavljati i komposteri. Isti navodi kako će se svakako dodijeliti još kompostera, da su već 

dodijeljeni domaćinstvima, da će se nabaviti još više, u cilju smanjivanja količine bio otpada 

te zaključuje kako će se komposteri dodjeljivati i za privredu, pa i za groblja. 

 Vijećnik Željko Ružić mišljenja je da edukacije i tribine ne funkcioniraju, da su 

nepotrebne jer ne funkcioniraju, ali pohvaljuje inicijativu dijeljenja letaka, da se uz račun 

dostave brošure za edukaciju. 

 Gosp. Reuf Šerbečić navodi da se i na RTL-u pušta edukativna reklama, da se puno 

radi sa vrtićima i školama i da će se i dalje dijeliti svakakvi promotivni materijali. Također 

navodi kako su provedene i akcije prikupljanja glomaznog otpada, ali da su rezultati vrlo 

negativni, da je prikupljeno malo otpada (manje od 150 kg krupnog otpada), unatoč tome što 

su ljudi bili obaviješteni na sve moguće načine. Osobno je jako razočaran zbog toga. Smatra 

kako definitivno treba zajedničkog rada i da se očekuje podrška Općinskog vijeća. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Brtonigla. 

 

AD.3. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolo Klarić, koji navodi da nastavno 

na zakonsku obvezu iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u roku od 3 mjeseca 

izglasanja istoga, postoji obveza donošenja ove odluke kojom se reguliraju mjere za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na 

području Općine Brtonigla. Navodi kako se odlukom definira o kojem se otpadu radi i tko će 

biti zadužen za provedbu mjera, dodajući kako će po tom pitanju najviše obveza imati 

komunalni redar, koji će se zadužiti za mjere uklanjanja nastalog otpada i za sprečavanje 

nastanka otpada. Isti će izaći na teren i rješenjem narediti uklanjanje vlasnicima ili 

korisnicima određene nekretnine. 

Predsjednica Mjesnog odbora Karigador, Melita Zakinja Vižintin, pita kako će se 

rješavati otpad za kojeg se ne zna tko ga je odložio i koje su obveze građana, kome se mogu 

javiti i kome trebaju to prijaviti. 

Načelnik navodi kako je svakako potrebno se javiti komunalnom redaru. Također 

navodi da je putem web stranice Općine Brtonigla moguće vršiti anonimnu prijavu za ilegalna 



 
 

 

 

odlagališta, koja ide komunalnom redaru i koji je po primitku prijave dužan obaviti očevid, 

napraviti zapisnik o tome i voditi godišnju evidenciju o svakoj novonastaloj deponiji. Također 

navodi kako do 31. ožujka postoji obveza dostave vijećnicima izvješća o novonastalim 

deponijama, sa opisom o tome kako se pristupilo, da li se nešto saniralo, itd. Načelnik navodi 

kako troškove sanacije snosi vlasnik nekretnine. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako u Karigadoru ima puno vikendaša koji čite svoj 

prostor i odlažu zeleni otpad (grane i sl.) blizu mora. Slaže se da se to prijavi općini i navodi 

kako će komunalni redar sigurno shvatiti tko je to napravio, ali pita tko će sve to plaćati. 

Načelnik Općine Brtonigla navodi kako će u takvim slučajevima troškovi biti na teret 

općine Brtonigla. 

Predsjedavatelj navodi kako će biti najsretniji ako će prilikom podnošenja izvještaja 

načelnika biti vidljivo da se konačno netko kaznio.   

Paolo Klarić navodi kako je komunalni redar dužan kontrolirati, ali da smatra kako bi 

svi trebali doprinijeti kako bi se spriječio nastanak takvih stvari, a na kraju i kazniti prekršaje. 

Također navodi kako bi se sa 6. majem za to vrijeme organizirala akcija čišćenja. 

Zamjenik načelnika, Doriano Labinjan, navodi da će svi morati biti kontrolori, ali da 

svi imaju mobitele, da bi se odmah trebali slikati prekršitelji, slati anonimnu prijavu i time 

pomoći komunalnom redaru da ih se može kasniti, barem za prekršaje koji se rade po danu.   

Zamjenik načelnika, Neš Sinožić, predlaže da se odredi lokacija za odlaganje zelenog 

otpada. 

Predsjedavatelj navodi da je gosp. Šerbečić rekao da će se nabaviti komposter za 

groblje.  

Neš Sinožić navodi kako bi se komposter vrlo brzo popunio na taka način, nego kaže 

da se definira lokacija poput one dolje, pokraj nogometnog terena, na što Goran Vitasović 

komentira da bi se počele bacati i druge vrste otpada. 

Načelnik navodi da se za to može osigurati samo komposter i da je za takve potrebe 

otvoreno i reciklažno dvorište u Umagu, koje je otvoreno svakim danom osim nedjelje.  

Predsjedavatelj napominje kako bez obzira na kompostere, građani i vikendaši su 

obvezni zeleni otpad odložiti u Novigrad ili Umag, kako je definirano Odlukom.  

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» 

i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine 

Brtonigla. 

 

AD.4. 

Načelnik Općine Brtonigla, Paolo Klarić, navodi kako u skladu sa Zakonom o 

održivom gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo općine mora također donositi i Odluku 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

trgovačkom društvu 6.maj d.o.o. na području Općine Brtonigla, dodajući kako je Općina 

Brtonigla jedan od osnivača tog društva.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6.maj d.o.o. na 

području Općine Brtonigla. 

 

AD.5. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolo Klarić, koji objašnjava da 

poduzeće UNIVERS d.o.o. Novigrad ima trgovinu u Karigadoru, u sklopu koje se nalazi u 

ugostiteljski objekt, a kako će cesta biti zatvorena do 06.05.2018. godine, dobiven je zahtjev 



 
 

 

 

navedenog trgovačkog društva za malu pomoć u obliku oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade. Isti navodi kako djelatnost trgovine i ugostiteljstva u Karigadoru je bila usko vezana 

za promet i da je to jedina mjera pomoći koja se može pružiti spomenutom trgovačkom 

društvu, a iznos komunalne naknade za tih 6 mjeseci bi bio od 970,00 kuna.    

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

korisnika UNIVERS d.o.o. Novigrad. 

 

AD.6. 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolo Klarić, koji navodi da je 

Istarska županija raspisala javni natječaj za financiranje projekata za rješavanje županijskih 

prioriteta sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, da je isti 

otvoren od 20.11. za udruge, ali da je dobivena informacija od Istarske županije da se na 

natječaj mogu javiti također i jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog, navodi kako 

se po prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla 

predlaže usvajanje odluke o prihvaćanju projekta jer se u prijavi za natječaj mora priložiti 

dokaz da je prijavljeni natječaj prihvaćen od strane nadležnog tijela podnositelja zahtjeva i 

dakle od strane Općinskog vijeća Općine Brtonigla. Načelnik još dodaje kako Općina 

Brtonigla već duži niz godina uspješno provodi preventivne akcije i da bi to bila pomoć za 

provođenje takvih akcija koje bi se održale u još većem broju, da se potiče rano otkrivanje 

bolesti i zdravlje stanovnika. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju projekta „Nabava mobilnog 

ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“. 

 

AD.7. 

Predsjedavatelj navodi kako je situacija oko stanja sigurnosti dosta dobra, da nema 

puno prekršaja i nezgoda.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je tijekom zadnje sjednice vijeća predložio da se 

pozove novog načelnika umaške policijske postaje da se predstavi budući da je to oduvijek 

bila praksa. 

Načelnik Klarić navodi da ga je on bio pozvao, ali da je spriječen zbog situacije na 

Savudrijskoj vali. Isti navodi kako će vrlo vjerojatno na sljedećoj sjednici biti završno 

godišnje izvješće o informaciji o stanju sigurnosti za 2017. godinu i da bi se načelnik došao 

predstaviti i obrazložio bi završno izvješće. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju 

sigurnosti na području Općine Brtonigla za studeni i prosinac  2017. godine. 

 

AD.8. 

Altualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, Paolo Klarić, koji navodi kako je 

nakon zadnje sjednice vijeća bilo vrijeme Božića, kada je dodijeljeno 50 bonova/paketa u 

vrijednosti od 300 kuna za korisnike socijalne skrbi za nabavu živežnih namirnica, da su 12 

osoba sa naše općine dodijeljeni prigodni paketi u vrijednosti od 100 kuna, a to su korisnici 

domova zdravlja te da su za vrijeme Božića također dodijeljeni paketi za djecu škole i vrtića 

(24 paketa za učenike i 61 paketa za djecu iz vrtića). Nadalje, načelnik navodi kako će u Ulici 



 
 

 

 

Palih boraca uskoro biti postavljene gumene prepreke za sprječavanje mogućih nezgoda u 

naselju, za što je dobivena suglasnost MUP-a i Istarskih cesta. Navodi da je u tijeku izrada 

UPU Brtonigla i UPU Fiorini, da je za UPU Kovri od 25.01. otvorena javna rasprava (za 

kojeg će 08.02. biti javno izlaganje u prostorijama općine), da su završeni radovi na uređenju 

wc-a i dovoda vode za kuću u Novoj Vasi koju koriste korisnici socijalne skrbi. Načelnik 

navodi kako će LAG Sjeverna Istra 12.02. u Zajednici Talijana Novigrad održati 

predstavljanje plana provedbe natječaja za dodjeljuj bespovratnih sredstava za 2018. godinu, 

za sve obrtnike i poljoprivrednike. Načelnik također obavještava kako je dodijeljeno 8 

stipendija za akademsku godinu 2017./2018., da radovi za cestu D75 kroz naselje Karigador 

do ulaza u kamp teku po planu, da bi do ugovorenog roka radovi trebali biti gotovi, nakon 

čega će se građani ponovno moći kretati Karigadorom.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako Boletus ima radnu akciju u Škrlinama i da se ne 

može doći do Škrlina, da su sve ceste koje vode u Škrline blatnjave i ne može se pristupiti 

Škrlinama. Isti navodi da već kad su table i putokazi za izvor Škrline, onda bi se trebao 

osposobiti put za pristup autima. Predlaže da se odlaganjem materijala tijekom ovih dana 

riješi problem i osposobi pristup Škrlinama. Vijećnik Željko Ružić također obaviještava da je 

Boletus izvršio zadnja plaćanja za korisnike socijalne skrbi 

 Zamjenik načelnika, Neš Sinožić, navodi da budući da je sada objavljen natječaj za 

radnike Vlastitog pogona, da se pokuša malo ozbiljnije pristupiti problemu, jer ni Jure ni Luka 

nisu još bili na godišnjem odmoru a za mjesec dana počinje sezona košnje. Također predlaže 

načelniku ili osobi koja je zadužena za Vlastiti pogon, da se obavi godišnji individualni 

razgovor sa radnicima jer smatra kako radnici ne funkcioniraju kako bi trebalo, da bi trebalo 

biti propisano kako bi trebali dolaziti na posao, na koji bi način trebali funkcionirati te navodi 

kako bi se trebala obratiti pozornost na to, a također apelira da se novi radnici izaberu kako 

treba. 

Vijećnica Marija Buršić također se kao vijećnik Ružić veže za temu nerazvrstanih 

cesta, navodeći kako je zima bila kišovita, da su na svim područjima uništene nerazvrstane 

ceste i apelira da se napravi uviđaj cesta na području cijele općine i da se ceste dovedu u 

stanje da se omogući kretanje istima.   

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je načelnik već odgovorio na jedno pitanje koje je 

pripremila za danas, a to je informacija oko stanja radova u Karigadoru, jer su ljudi u 

Karigadoru jako strpljivi po tom pitanju i da su sretni što će se postaviti nova infrastruktura, 

da se nada kako će se postaviti i optički kablovi. Drugo njeno pitanje se odnosi na materijal sa 

iskopavanja, navodeći kako se on odlaže na parcelu iza marketa. Navodi da su ju kontaktirali 

ljudi koji žive u prvom i drugom redu na cestu prema Fiorinima, s desne strane, koji su 

također podijeli i pisani zahtjev općini da se nešto učini. Ista navodi kako je parcela na kojoj 

se vozi materijal u privatnom vlasništvu, da 3-4 kuće u prvom redu strahuju jer je nivo zemlje 

niži od navoženog materijala, da je u Karigadoru već bila poplava 2010. godine, da je nastao 

kanal i da može vrlo lako ponovno doći do poplave. Ista navodi kako postoji i kanal Hrvatskih 

cesta kojeg bi trebalo očistiti, ali da i tamo je taj neprirodan kanal, zbog kojeg su ljudi imali 

metar vode u kućama. Bez obzira što je to privatno zemljište, smatra kako općina ne bi smjela 

dozvoliti da se vozi materijal do te visine. 

Načelnik navodi kako je komunalni redar zaustavio daljnje odlaganje materijala. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da nije istina, da je jučer gledala i da su opet kukovi 

visoki. 

Komunalni redar, Ivan Štajerac, navodi da su izvođači radova deponirali materijal iza 

marketa zato što su privremeno deponirali materijal kojeg zatim odvoze na deponij u 

Novigradu, jer moraju nastaviti sa radovima kako bi se cesta završila u roku. Navodi da će se 

materijal odvoziti u Novigrad. 



 
 

 

 

 Načelnik navodi da je izvođač radova Ceste d.o.o. Pula dužan onaj prolaz iza marketa 

vratiti u stanju da se voda ne zaustavi tamo, nego da završi u kanalu. Sa Hrvatskim vodama je 

postignut dogovor da se kanal očisti i održi te da se preko puta napravi veći prolaz jer je sada 

premali u slučaju veće količine vode. Načelnik navodi da je depozit materijala privremene 

naravi, kako bi se stigli unutar dogovorenih rokova dovršiti radovi, ali da je u svakom slučaju 

njihova dužnost odvesti višak materijala. 

Predsjedavatelj predlaže da se angažira stručnjak i da se još jednom provjeri koji bi bio 

rizik u slučaju poplave, jer smatra da bi market i prve kuće, kao i rotor, bili poplavljeni.  

Vijećnica Olga Sabadin navodi da voda nema gdje ići, da je market i kuća Hazlera na 

prvom udaru, da je sada rupa tamo. 

Načelnik Klarić navodi da postoji mogućnost da se sa Hrvatskim vodama postigne 

dogovor oko toga da općina odradi projektnu dokumentaciju, a oni bi izgradili kanal, koji bi 

služio i za oborinske vode koje stižu od gore, a riješio bi se prelazak ceste budući da je 

sadašnja širina cijevi premala. 

Ivan Štajerac navodi kako su iz Hrvatskih voda rekli da bi lokva trebala biti visoka 

najmanje 1,80 m kako bi se zadržala voda. Također navodi kako je njihova ideja da se napravi 

ta projektna dokumentacija da se ta slivna voda riješila. 

Načelnik navodi kako dio kanala prolazi kroz privatnu parcelu, koja je i bila nasipana, 

a projektom bi se obuhvatila i općinska parcela. 

Zamjenik načelnika, Doriano Labinjan, navodi kako je u urbanističkom planu za 

Karigador sve to označeno, što potvrđuje i načelnik, koji još dodaje da kanal nije označen kao 

zasebna katastarska čestica – ide preko privatnog zemljišta, ali se može urediti. 

Doriano Labinjan još navodi kako je i vlasnik privatne parcele bio upoznat da tamo di 

je planiran kanal ne može graditi. 

Paolo Klarić navodi kako barem se nasipavanjem nije dirao kanal. Navodi kako se radi 

o prirodnom kanalu koji počinje kod Babe i stiže sve to tamo.  

Vijećnica Olga Sabadin navodi da građani Karigadora još uvijek traže tematsku 

sjednicu vezano za marinu u Karigadoru, navodeći kako se na to čeka već 7-8 mjeseci, da su 

ljudi nezadovoljni, da se kroz udrugu saznalo da će se raditi studija utjecaja na okoliš zbog 

zaštićenih periski koje se tamo nalaze i da procedura ide sada sve ispočetka. Navodi kako 

ljudi pitaju da li je bilo što učinjeno po pitanju zahtjeva koji je predan od strane Mjesnog 

odbora Karigadora za pokretanjem postupka izmjene Prostornog plana u Karigadoru. Također 

navodi kako se i dalje traži održavanje tematske sjednice jer građani Karigadora ne osjećaju 

da su dio te općine, bez obzira što se sada tamo gradi državna cesta, navodi da ljudi žele biti 

prisutni i sudjelovati u daljnjem tijeku i radu koji će biti vezan za onaj dio mora i eventualne 

izgradnje buduće luke za javni promet u samom dijelu Karigadora. Smatra kako je njena 

obaveza to prenijeti i tražiti od uprave, u ime svih građana Karigadora i Mjesnog odbora 

Karigador, koji je predao pisani zahtjev da se ide u izmjenu Prostornog plana Karigadora u 

dijelu koji se tiče same luke za kojeg je bila izdana koncesija (kasnije poništena jer se nisu 

poštivali zakonski koraci). Navodi kako ljudi u Karigadoru žele razgovarati i sudjelovati u 

planiranju daljnjeg rada i osposobljavanja onog dijela obale u nešto što bi jednog dana bilo 

svima bolje.  

Predsjedavatelj navodi da je primljeno na znanje.  

Vijećnica Olga Sabadin navodi da nije više dovoljno primiti na znanje, jer je primljeno 

na znanje već u 7. mjesecu, pa u 9. mjesecu, da je danas 30. siječanj, da svi postupci kreću 

opet ispočetka, da građani to znaju, da se oni susreću i da nisu zadovoljni odnosom kojeg  ova 

općina i ovo vijeće i predstavnici lokalne samouprave imaju sa ljudima u Karigadoru, s 

kojima bi se trebalo razgovarati. Predlaže da se definira rok kada će to biti i da bude prisutan i 

mjesni odbor. Navodi kako se udruga građana Karigadora samofinancira, plaća odvjetnike, da 

je u Karigadora 200-ak ljudi koji glasaju, da su ostali samo vlasnici nekretnina, ali da svi žele 



 
 

 

 

zaštiti svoju imovinu. Također navodi da oni koji tamo žive žele zaštiti i svoj okoliš, da se 

žele baviti nekim turizmom, da možda ima i općina interesa da to bude turističko naselje, ali 

da uglavnom ljudi žele sudjelovati u daljnjem uređenju okoliša i tog dijela priobalja. Pita u 

kojem se roku može očekivati tematska sjednica. 

Predsjedavatelj navodi da je to malo teže definirati jer nemaju papire na temelju kojih 

razgovarati, odnosno projekte.  

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako misli da će se projekti kasnije složiti ako se 

donese odluka da se ide u izmjenu Prostornog plana. 

Predsjedavatelj navodi kako nije lako napraviti takvu izmjenu. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da nije lako ako se ne želi. 

Predsjedavatelj predlaže da se odradi sastanak tijekom ovog ili idućeg tjedna, da se 

vidi šta kažu papiri i da se tek onda uključe građani. Zadužuje načelnika da organizira 

sastanak kojem bi prisustvovali on, načelnik, vijećnica Olga Sabadin, predsjednik Mjesnog 

odbora i članovi Mjesnog odbora Karigador te zamjenik načelnika Doriano Labinjan. Navodi 

da će se termin naknadno definirati. 

Ivan Štajerac navodi da po pitanju nerazvrstanih bijelih cesta, prije dva tjedna su on i 

gosp. Dario Saule koji radi na održavanju nerazvrstanih cesta, obišli sve ceste, utvrdili 

situaciju te da će od sutra nadalje početi sa nasipavanjem cesta u Novoj Vasi i okolici te 

dodaje da je također uključena i cesta prema Škrlinama. 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla pita da li šta napravljeno po pitanju krova kuće 

gosp. Marietta u Turinima, o čemu se već raspravljalo tijekom sjednice vijeća. 

Načelnik Paolo Klarić navodi da je kuća u privatnom vlasništvu i da gosp. Marietto 

ima problema sa naslijeđenim zaduživanjem. Navodi kako je teško bilo što napraviti na 

privatnom vlasništvu. Navodi kako je sa odborom za socijalu bilo zaključeno da će se izdavati 

konstantna materijalna pomoć za dnevnu kupnju živežnih namirnica.  

Predsjedavatelj zadužuje načelnika da kontaktira ravnateljicu Porezne i da provjeri 

stanje njegovog dugovanja. 

Načelnik navodi da je teret iz zaduženja bilježen na nekretninu. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da ima zemljišta u vlasništvu, predlaže da se popriča s 

njime i da se vidi ako se može postići koji dogovor.  

Predsjedavatelj zadužuje načelnika Klarića da daje Moreni da to riješi i da ga se 

obavijesti u roku od 8 dana o stanju predmeta. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako će on sastaviti troškovnik za radove koje je 

potrebno obaviti. 

Vijećnik Željko Ružić pita ako je u tijeku rješavanje javne rasvjete (lampadine), za 

mjesta gdje fali osvjetljenja. 

Načelnik navodi kako je u tijeku izrada plana za sve kritične točke po pitanju javne 

rasvjete (Fiorini, Turini, itd.) i da će se napraviti jedna jedina odluka kad se skupi dovoljno 

lokacija za nabavu. 

Vijećnik Željko Ružić ima prijedlog u svezi struje koja se razvlači iz Brtonigle do 

naselja Marcari – predlaže da se prilikom iskopavanja kanala postavi i cijev za javnu rasvjetu, 

da se ne moraju kasnije postaviti stupovi. Predlaže da se to riješi sa Brolexom ili Elektrom.  

Načelnik prihvaća prijedlog. 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi da u zadnje vrijeme vrlo često kruži policija 

po Brtonigli te pita šta se dešava. 

Načelnik navodi kako je načelniku umaške policijske postaje bio poručio da bi mu bilo 

drago da se na području Općine Brtonigla vidi malo češće policija, a vjerojatno je to i 

posljedica činjenice da je cesta kroz Karigador zatvorena. 



 
 

 

 

Vijećnik Franko Fernetić predlaže da se obilazak ceste usmjeri prema Kršetama, da se 

on ne protivi prometu preko Radina ali da je tako obilazak znatno duži a i cesta je lošija, da bi 

jedna mogućnost bila da se promet također usmjeri prema Grandu. 

Zamjenik načelnika, Doriano Labinjan, navodi da bi se trebale izmijeniti tabele, jer su 

ostale još od prije. 

Predsjednica Mjesnog odbora Karigador, Melita Zakinja Vižintin, pita da li bi se 

mogao definirati datum sastanka koji će se održati tijekom idućeg tjedna. 

Predsjedavatelj navodi kako on ima 2-3 velike obaveze tijekom narednih 8 dana i da 

mora i on provjeriti datume, da će se čuti putem telefona. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da će do 10. veljače znati točan datum sastanka, što 

potvrđuje načelnik. Navodi da nema problema ako je dva dana prije ili dva dana poslije, 

budući da se čeka već mjesecima. 

 

AD.9. 

Razno 

 Predsjedavatelj utvrđuje da nema pitanja niti prijedloga po predmetnoj točci te se ona 

odmah i zaključuje. 

 
 

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

zaključuje 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 19:40 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               Ezio Barnaba' 


