REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće Općine Fažana
Klasa: 021-05/10-01/12
Urbroj: 2168/08-03/00-11-6
Fažana, 28. prosinca 2011. godine
ZAPISNIK
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana,
održane dana 28. prosinca 2011. godine s početkom u 18,00 sati
Prisutni: Nikša Ristić, Jagoda Devescovi, Damjan Milekić, Mario Predan, Mitar
Gavočanov, Lorena Žunić, Dušanka Šuran, Gracijela Bilić, Marinko Gazić, Mirko
Novak, Marino Piljan, Ivan Marčeta i Timotej Pejin
Odsutni:/
Ostali: Načelnica Ada Damjanac, zamjenik načelnice Radomir Korać, Pročelnica JUO-a
Margareta Stipančić, direktor Komunalca Fažana d.o.o. Mirko Gortan, ravnateljica
Dječjeg vrtića Ljiljana Braić, Pročelnica JUO-a Margareta Stipančić, novinari, građani i
ostali gosti.
Zapisničar: Majda Turnšek
Predsjednik vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednik) pozdravlja prisutne te nakon
prozivke utvrđuje kvorum od 13 vijećnika i konstatira kako ovo tijelo može pravovaljano
donositi odluke.
Prije utvrđivanja dnevnog reda čestitao je Načelnici na mandatu u Hrvatskom
saboru.
Prije utvrđivanja dnevnog reda Predsjednik je upoznao prisutne sa dopunom
dnevnog reda na način da se iza točke 8. dodaje točka
- 9. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
- 10. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina
- Točka 9. postaje točka 11.
Nadalje, predsjednik je upoznao prisutne sa drugim prijedlogom izmjene dnevnog
reda, a kojeg je podnio Klub vijećnika IDS, na način da se:
- „točka 7. mijenja se i glasi: Informacija o ispunjenju obveza iz nagodbe s Crnčić
Brajković Marijom“. Također je napomenuo da se o prijedlogu za izmjenu i
dopunu dnevnog reda glasuje se bez rasprave.
Predsjednik je dao predloženu dopunu dnevnoga reda na glasovanje te je
konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno usvojilo predloženu dopunu dnevnog reda.
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Predsjednik je dao prijedlog za izmjenu dnevnog reda Kluba vijećnika IDS-a te je
konstatirao da Vijeće sa
5 glasova „ZA“ i to vijećnika Šuran, Žunić, Marčeta, Bilić i Piljan te 8 glasova
„PROTIV“ i to vijećnika Gazić, Pejin, Milekić, Predan, Devescovi, Novak, Ristić i
Gavočanov, nije prihvatilo izmjenu dnevnog reda.
Predsjednik je dao na glasovanje dnevni red sa usvojenom dopunom
1. Usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog
vijeća
i ostalih radnih tijela
4. Prijedlog Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
5. Prijedlog Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
6. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o ispunjenju obveza iz
nagodbe s Crnčić Brajković Marijom
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za provedbu
natječaja za gospodarenje
9. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
10. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji
nekretnina
11. Razno
te je konstatirao da je Vijeće sa
8 glasova ZA i to vijećnika Gazić, Pejin, Milekić, Predan, Devescovi, Novak,
Ristić i Gavočanov, te 5 glasova „PROTIV“ i to vijećnika Šuran, Žunić, Marčeta,
Bilić i Piljan, usvojilo predloženi dnevni red.
1. Usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća je pitao da li netko ima primjedbu ili dopunu na zapisnik sa 27.
sjednice Općinskog vijeća?
Obzirom nije bilo primjedbi niti dopuna, predsjednik je dao na glasovanje
zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana te je konstatirao da je
Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno usvojilo zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća je pitao da li netko ima primjedbu ili dopunu na zapisnik sa 28.
sjednice Općinskog vijeća?
Vijećnica Šuran je konstatirala da na drugoj stranici nema napisanog dnevnog
reda navedene sjednice.
Obzirom više nije bilo primjedbi niti dopuna, predsjednik je dao na glasovanje
primjedbu vijećnice Šuran te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ prihvatila primjedbu.
Predsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća
Općine Fažana i usvojenom primjedbom te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno usvojilo zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća.
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2. Vijećnička pitanja
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnica Šuran postavlja pitanje zamjeniku Načelnice zašto se u televizijskoj
emisiji – Fažanskim kronikama – javno prozivao mještanin da je nelegalno nasipavao
zemljište u Valbandonu, kada postoji zapisnik u kojem inspektor navodi da se ne radi
o povredi zakona i nema osnove za pokretanje upravnog postupka?
Zamjenik načelnice gdin. Korać je odgovorio kako je gdin. Grbac nasuo tri metra
zemljišta te je time narušio izgled krajobraza te su oni tražili mišljenje od ministarstva
za isto.
Vijećnica Šuran je pitala što je sa fekalnim vodama koje se tamo izlijevaju, na što
je gdin. Korać rekao da će isto provjeriti.
Nadalje, vijećnicu Šuran zanima od kada gdin. Gortan vrši funkciju direktora
Komunalca d.o.o., obzirom je na jednom kolegiju bio prisutan kao službenik?
Gdin. Gortan je odgovorio da funkciju direktora Komunalca d.o.o. obnaša od
01.03.2011. godine.
Pročelnica se nadovezala te je navela da gdin. Gortan obavlja dužnost direktora i
službenik je u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Vijećnik Novak navodi da ima puno upita od roditelja kojima djeca idu u
produženi boravak i nezadovoljni su tim programom, jer djecu voze u školu do 6,456,50 sati, a djeca se do sedam sati onda moraju vani smrzavati. Također navodi da
želi da mu se dostave fakture za produženi boravak.
Načelnica je odgovorila da je i ona čula pritužbe i već je po tom pitanju
kontaktirala ravnateljicu škole te je ugovorila sastanak sa istom nakon zimskih
praznika.
Obzirom više nije bilo vijećničkih pitanja, prešlo se na sljedeću točku dnevnog
reda.
3. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog
vijeća i ostalih radnih tijela
Predsjednik otvara raspravu.
Pročelnica je ukratko pojasnila odluku te je navela da je izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko poglavarstvo kao
izvršno tijelo ukinuto, te se brišu sve odredbe koje se odnose na isto, dok visina
naknada ostaje na nivou iz ranije Odluke.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu te je dao na glasovanje prijedlog Odluke o naknadama vijećnika
i članova radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela te je konstatirao
da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o naknadama vijećnika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela.
4. Prijedlog Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu te je dao na glasovanje prijedlog Odluke o priključenju na
građevine za javnu vodoopskrbu te je konstatirao da je Vijeće sa
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5. Prijedlog Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu te je dao na glasovanje prijedlog Odluke o priključenju na
sustav javne odvodnje te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o priključenju na sustav javne
odvodnje
6. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu te je dao na glasovanje prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Fažana te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Fažana.
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o ispunjenju obveza iz
nagodbe s Crnčić Brajković Marijom
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu i dao na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na
Sporazum o ispunjenju obveza iz nagodbe s Crnčić Brajković Marijom te je
konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na
Sporazum o ispunjenju obveza iz nagodbe s Crnčić Brajković Marijom.
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za provedbu
natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu i dao na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje
nekretninama u vlasništvu Općine Fažana te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u
vlasništvu Općine Fažana.
9. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu i dao na glasovanje Odluku o naknadi za rad općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa, te je konstatirao da je Vijeće sa
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13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o naknadi za rad općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa.
10.
Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji
nekretnina
Predsjednik otvara raspravu.
Obzirom nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, Predsjednik
je zaključio istu i dao na glasovanje Odluku o prihvatu ponude i sklapanju
ugovora o prodaji nekretnina, te je konstatirao da je Vijeće sa
13 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o prihvatu ponude i sklapanju
ugovora o prodaji nekretnina
11.
Razno
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Predsjednik vijeća je
Sjednica završila u 18,40 sati
Zapisničar:
Majda Turnšek

Predsjednik:
Damjan Milekić
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