
Na osnovi čl. 52. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 7/09), 
čl. 15. i. 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 
broj 7/09) i članka 39. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) 
Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 10.07.2013. godine donijelo je 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Fažana

            
Članak 1. 

 
 U Odluci o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana (Službene novine 
Istarske županije broj 1/02, 8/05), u čl. 1. st. 1. iza tč. 5. dodaje se nova tč. 6. koja glasi:

„6. Odbor za poljoprivredu i ribarstvo“

Članak 2. 

U čl. 5. i 7. u st. 1. tekst „iz točke 2. do 5“ zamjenjuje se tekstom „iz točke 2. do 6“ .

Članak 3.

Ova  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  Službenim  novinama 
Istarske županije. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FAŽANA 

                                                                                 Predsjednik:
         Timotej Pejin

 
 

Klasa: 023-08/13-01/8

Urbroj: 2168/08-03/00-13-1

Fažana, 10.07.2013. 

 



OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje akta utvrđena je odredbama Statuta Općine Fažana (čl. 
52) i Poslovnikom Općinskog vijeća (čl. 15. i 18) koji propisuju mogućnost Općinskog tijela 
da osniva i druga radna tijela osim onih osnovanih Statutom Općine Fažana odnosno ustroj, 
sastav i djelokrug rada radnih tijela.

II PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Postojećom  Odlukom  o  osnivanju  radnih  tijela  Općinskog  vijeća  Općine  Fažana 
(Službene novine Istarske županije 1/02, 8/05) predviđeno je pet Odbora (Odbor za izbor i 
imenovanja, Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje, Odbor za 
proračun, financije i razvoj, Odbor za sport i kulturu, Odbor za socijalnu skrb i društvene 
djelatnosti).

Ovom odlukom predlaže se dopuna na način da se osnuje još jedan odbor i to Odbor 
za poljoprivredu i ribarstvo koji bi se bavio navedenom problematikom

II FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE

Za osnivanje odbora nije potrebno osigurati  sredstva već samo naknadu članovima 
odbora  sukladno odluci  Općinskog vijeća  Općine  Fažana  o  naknadama članovima  radnih 
tijela. Naknada je propisana po sjednici odbora , a u slučaju potrebe dodatna sredstva osigurat 
će se izmjenama i dopunama Proračuna.

 

 

 

 

 


