
Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine istarske županije broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 10.07.2013. godine donosi 

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u 

vlasništvu Općine Fažana

I

Imenuje se Komisija za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu 
Općine Fažana u sastavu:

- Mirko Novak, predsjednik - Saša Ristić, zamjenik predsjednika
- Jagoda Devescovi, član - Sead Šistek, zamjenik člana 
- Mario Predan, član - Tadić Milan, zamjenik člana
- Nikša Ristić, član - Pero Pejičić, zamjenik člana 
- Anton Šupraha, član - Ljubica Perković, zamjenik člana
 

Komisija provodi postupak natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, 
davanja u zakup građevinskog zemljišta i davanja u zakup poslovnih prostora, sve sukladno 
odredbama akata kojim se odlučuje o gospodarenju nekretninama.

II

Mandat  Komisije  traje  do  prestanka  mandata  vijećnika  Općinskog  vijeće  Općine  Fažana 
izabranih na izborima 2013. godine. 

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 

novinama Istarske županije“. 

Klasa: 944-05/13-01/6 Općinsko vijeće Općine Fažana
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1 Predsjednik: Timotej Pejin
Fažana, 10.07.2013. 



OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje akta utvrđena je odredbama Statuta Općine Fažana i to čl. 
39.  istog  koji  propisuje  nadležnost  Općinskog  vijeća  za  imenovanje  osoba  određenih 
posebnim odlukama Općinskog vijeća. 

II PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Razlog donošenja predmetnog akta propisan je Odluci o uvjetima i postupku natječaja 
za prodaju nekretnina,  osnivanje prava građenja i  davanja u zakup građevinskog zemljišta 
((Službene  novine  Istarske  županije  broj  11/09)  i  Odluci  o  davanju  u  zakup  poslovnog 
prostora  (Službene  novine  Istarske  županije  11/09)  s  obzirom da  je  u  navedenim aktima 
propisan djelokrug rada Komisije odnosno gospodarenje nekretninama sukladno prethodno 
navedenim odlukama. 

II FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE

Za imenovanje vijeća nije potrebno osigurati sredstva već samo naknadu članovima 
komisije sukladno aktu koji uređuje naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća.


