Izvješće o radu Načelnice Općine Fažana siječanj – lipanj 2017.

Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 58. Statuta Općine Fažana („Službene novine
Istarske županije” broj 10/13.), Načelnica Općine Fažana, donosi

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNICE OPĆINE FAŽANA
za razdoblje od 01. siječnja do 08.06.2017. godine

I

UVOD

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), nakon
provedenih lokalnih izbora 19.05.2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine
Fažana je objavilo Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Fažana.
Predmetnom Odlukom za Načelnicu Općine Fažana izabrana je Ada Damjanac, a za
zamjenika Načelnice izabran je Radomir Korać.
Načelnica Ada Damjanac je od 01.07.2013. godine obnašala dužnost volonterski te se
odrekla prava na naknadu i obnaša funkciju zastupnice u Hrvatskom saboru, i to sve do
01.12.2015. godine od kada ponovno profesionalno obnaša dužnost Načelnice Općine Fažana.
I u ovom izvještajnom razdoblju, koje se daje za period od 01.01.2016. godine do
08.06.2017. godine, odnosno da objave Konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika
Općine Fažana, Općinskog izbornog povjerenstva Općine Fažana, klasa: 013-01/17-01/1,
urbroj: 2168-08-17-154, od dana 08.06.2017. godine, temeljem kojih je Radomir Korać,
Fažana, Titova riva 8 izabran na dužnost općinskog načelnika Općine Fažana, kao i u
razdoblju prije istog, koje je u svjetskim razmjerima obilježilo nastavak kriza i recesija,
Općina Fažana je uspjela zadržati svoj rejting jedne od najrazvijenijih općina na području
Republike Hrvatske. Navedeno potvrđuje i Odluka Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, klasa: 02203/13.03/154, urbroj: 50301-05/05-13-4, od dana 27.12.2013. godine, iz koje proizlazi kako je
Općina Fažana svrstana u V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa
razvijenosti veća od 125% prosjeka Republike Hrvatske.
II

DJELOKRUG NAČELNIKA

Člankom 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine
13/10.), a temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(„Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), utvrđeno je da načelnica
nositelj je izvršne vlasti u Općini Fažana.

Istarske županije“ broj
(regionalnoj) samoupravi
129/05, 109/07, 125/08,
zastupa Općinu Fažana i
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Stavkom 2. istog članka, utvrđeno je da načelnik, u obavljanju izvršne vlasti:
-

-

-

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu
Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, ; a
ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu s zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za
zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni upravni odjel Općine,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja
ocjenjivanja,
imenuje i razrješava pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
utvrđuje plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave,
ako su preneseni Općini,
nadzire rad jedinstvenog upravnog u samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
osniva radna tijela načelnika,
imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele i
dionice, te drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnica je dužna Općinskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća o danim
suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza utvrđene alinejom 10.
ovog članka.
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Člankom 57. Statuta Općine Fažana određeno je da je načelnica odgovorna za
ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i
zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela.
Člankom 58. Statuta Općine Fažana propisano je da načelnica dva puta godišnje
podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
III

AKTIVNOSTI NAČELNICE
AKTI NAČELNICE

Načelnica redovno donosi akte iz svoje nadležnosti, a o istima izvještava javnost
putem tiskovnih konferencija, radio i TV emisija, web stranice Općine Fažana te tiskovine
Amfora, glasila Općine Fažana.
U izvještajnom razdoblju Načelnica je donijela opće i pojedinačne akte, odnosno
provela postupke u cilju donošenja akata kako slijedi:
Utvrđeni prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće:
1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja predškolske
ustanove DV Sunce za 2016. Godinu
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom
radu Dječjeg vrtića Sunce za period od 01.09.2016. do 28.02.2017. godine
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Dječje
igralište – okoliš Dječjeg vrtića Sunce“
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016.
godini
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Fažana za 2017. godinu
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Fažana za 2016. godinu
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada te troškovima odbačenog otpada u 2016. godini
10. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o utvrđenim i naplaćenim
općinskim porezima za 2016. godinu od Istarske županije, Upravnog odjela za
proračun i financije, Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne
postrojbe Pula za 2016. godinu i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godinu
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12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za
izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula i Ugovora o sufinanciranju dijela
kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela kč. br.
1206/8, k.o. Fažana
14. Prijedlog Odluke o način rješavanja potraživanja iz ovršnog postupka Ovrv-30/12
(iza pok. Isen Miftarija)
15. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone „Bi
village“

Ostali Zaključci i Odluke

-

-

Zaključak o prihvaćanju ponude za pružanje usluga TV Nova
Zaključak o odobrenju korištenja vijećnice Općine Fažana Vijeću srpske nacionalne
manjine Općine Fažana i Klubu Srba Općine Fažana
Zaključak o odobrenju korištenja sale MMC-a Vijeću srpske nacionalne manjine
Općine Fažana i Klubu Srba Općine Fažana
Zaključak o prihvaćanju ponude za održavanje računalne opreme, programa i računalne
mreže
Zaključak o prihvaćanju ponude za održavanje mrežne stanice
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu GSN-a u Valbandonu za oborinsku odvodnju
Zaključak o odobrenju korištenja sale MMC-a Županijskoj organizaciji SDP_a
Zaključak o prihvaćanju zamolbe Ustanove za zdravstvenu njegu u kući ZLATNE
RUKE za sufinanciranje troškova njege u kući za Bilić Vesnu
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu GSN-a za izlazak autobusa ispred ex Badela
Zaključak o odobravanju prava na dnevni topli obrok Mariji Benčić Zaključak o
odobravanju materijalne potpore Vesni Škibola za potrebe fiannciranja prijevoza na
treninge i glazbenu školu u Puli
Zaključak o odobrenju postavljanja skele na javnoj površini
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu printera
Zaključak o prihvaćanju ponude za obnovu ispitivanja električnog isključnog tipkala u
prostorijama Općine Fažana
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za sanaciju kosturnice na mjesnog groblju
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za uređenje okoliša uz fitnes park na Dječjem igralištu u Fažani
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za sanaciju tlakovca na više lokacija
Zaključak o nabavci klima uređaja
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za održavanje prometne signalizacije
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za nabavu potrošnog materijala za održavanje javne rasvjete
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za obavljanje poslova demontaže novogodišnjih ukrasa i rasvjete
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Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za nasipavanje puta
Zaključak o zaključenju ugovora s Veterinarskom ambulantom Pula d.o.o.
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponuda za isporuku i montažu prometne signalizacije
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za ostvarivanje prava na dnevni topli obrok
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za uklanjanje suhog stabla
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za izradu i montažu kamenog lavandina na Novom groblju
Zaključak o utvrđivanju nacrta Konačnog prijedloga UPU-a Turističke zone Bi village
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za utovar i odvoz građevinskog otpada
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za deponiranje građevinskog otpada
Zaključak o davanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Dodić Daglas
Zaključak o odobravanju zakupa štanda na mjesnoj tržnici Grubišić Orijana
Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje štanda za voće i povrće Puja Anton
Zaključak o odobrenju korištenja sale MMC-a Sindikatu umirovljenika – Podružnica
Fažana
Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije JR u
ulici Kvart mimoza
Zaključak o prihvaćanju ponude BIRIKINA za održavanje animacijskog programa u
MMC-u u Fažani
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu aluminijskog okvira
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za prekop javne površine Vodovod Pula d.o.o.
Zaključci o prihvaćanju ponuda za izradu elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za dobavu i montažu montažnih
tribina na nogometno igralište u Valbandonu
Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na vodovodu
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu GSN-a za potrebe projektiranja opločenja
prolaza iza MMC-a
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta za izgradnju kružnog
toka Vodnjanska cesta i ulica Ruže Petrović
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu prijavne dokumentacije za natječaj za
energetsku učinkovitost
Zaključak o prihvaćanju ponude za dostavu izjave ovlaštenog inženjera geodezije
Zaključak o prihvaćanju ponude za očitovanje po parcelacijskom elaboratu
Zaključak o odobrenju korištenja vijećnice Općine Fažana KUD Ulika
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu polica za stalažu za potrebe arhive
Zaključak o prihvaćanju ponude za sklapanje aneksa ugovora za izradu V izmjena i
dopuna PPU Općine Fažana
Zaključak o prihvaćanju ponude za vršenje iskopa i betonažu ankera i postavljanje
solarnog modula
Zaključak o prihvaćanju ponude za kontrolu i izradu korigiranog troškovnika
građevinskih radova na uređenju Sportskog centra u Fažani
Zaključak o prihvaćanju ponude za organizaciju glazbenog nastupa Duo bevanda
Zaključak o davanju suglasnosti za priključak vode za poljoprivredu
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu, prijevoz i u gradnju protupožarnih vrata
Zaključak o prihvaćanju ponude za uklanjanje kamenog suhozida
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Zaključak o odobravanju uporabe javne površine za postavljanje skele
Zaključak o utvrđivanju prijedloga V izmjena i dopuna PPU Općine Fažana za javnu
raspravu
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji
infrastrukture Sportskog centra u Fažani
Zaključak o davanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Zrnić Ivana
Zaključak o davanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Ana Čondra
Grgurević
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Sandri Urem
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Radosavljević Nadi
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Đogo Augustinu
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Siniši Juničiću
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu tehničkog rješenja u rješavanju oborinske
odvodnje i prometne površine Voćarska ulica
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu troškovnika za potrebe izvođenja pješačke
staze
Zaključak o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici za korištenje javne površine radi
održavanja biciklijade
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu prijedloga okućnice
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine za smještaj građevinskog materijala
(pijeska)
Zaključak o odavanju suglasnosti za obavljanje poslova autotaksi prijevoza
Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje prekopa neasfaltiranog puta
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za ličenje stupova javne rasvjete
Zaključak o prihvaćanju troškova sanacije kolnika Komunalac Fažana d.o.o.
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za dobavu i montažu prostorije za
JK Fažana
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za izvođenje radova na priključenju na javnu
elektroničku mrežu HT-a
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Sibil Grudi Leikauff
Zaključak o zaključenju sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa
eko škole za DV Sunce
Zaključak o odobravanju jednokratne pomoći Benčak Patriciji
Zaključak o prihvaćanju ponude za organizaciju međunarodnih turnira
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a TN BI village
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu facebook stranice
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine za potrebe postavljanja skele
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i montažu maske za radijatore i dr. DV Sunce
Zaključak prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta za izgradnju parkirališta na
dijelu površine Ex Oliva
Zaključak prihvaćanju ponude za izradu prijedloga okućnice
Zaključak prihvaćanju ponude za izradu GSN_a za potrebe projektiranja u Voćarskoj
ulici u Valbandonu
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za dnevni topli obrok za Piton Ivanicu
Zaključak o odobravanju financijske pomoći radi rođenja djeteta Saša Ristić
Zaključak o zaključenju Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora
Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje štanda za voćže, povrće i dr.
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponuda za isporuku i montažu signalizacije (Valbandonski most)
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Odluka o isplati jubilarne nagrade
Zaključak o odobravanju financijske pomoći radi rođenja djeteta Saši Đuriću
Zaključak o odobravanju financijske pomoći radi rođenja djeteta Saša Alen Grijak
Zaključak o odavanju suglasnosti FUM za organizaciju kulturno zabavne manifestacije
Zaključak o prihvaćanju ponude za pripremu toplog obroka
Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na demontaži kvara i zamjeni neispravnih
dijelova na sustavu klimatizacije komore u MMC-u
Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izradi prilaznog puta za vatrogasno vozilo kod Dječjeg vrtića Sunce
Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
dobavi i ugradnji montažnih tribina NK Valbandon
Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem
infrastrukturnih radova sportskog centra u Fažani
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta zza građevinu Izgrdanja
nogometnog centra R8-1-faza 1
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
rekonstrukciju nogostupa u ulici Braće Ilić
Zaključak o prihvaćanju ponude za rekonstrukciju kamenog zida i nogostupa
Zaključak o odobravanju zakupa štanda na mjesnoj tržnici
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za uređenje boćališta i rukometnog
igrališta
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu postolja za postavu
montažne tribine nogometnog igrališta u Valbandonu
Zaključak o prihvaćanju ponude za nastup na manifestaciji Ruža i Valcer
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
rekonstrukciju kolnika u Valbandonu
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
sanaciju nogostupa i kolnika na Fažana jug i ulica Vladimir Nazor u Fažani
Zaključci o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za prihvat
ponude za postavljanje šahta za vodu, priključka na vodovodni sustav i postavljanje
slavina
Zaključci o pokretanju postupka jednostavne nabave za uređenje plaža na području
Općine Fažana
Zaključci o odobravanju isplate za nabavku sportske opreme
Zaključak o isplati osnovice radi neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana
Zaključak o prihvaćanju ponude Teatra Oz radi izvedbe za djecu
Odluka o pokretanju bagatelne nabave za izgradnju prilaznog puta-kružni tok
Zaključak o odgodi ovrhe
Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog
poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za
opće dobro
Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata od
interesa za opće dobro
Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje radova za pješačku stazu – kružni tok
Zaključak o prihvaćanju ponude za dostavu fotografija s geolokacijom za okoliš DV
Sunce
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
nabavku grma
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Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
sanaciju kolnika na nerazvrstanim cestama i ulicama
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
denivelaciju kolnika u naselju Valbandon
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
sanaciju kolnika Voćarske ulice
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
asfaltiranje puta prema vili San Lorenzo u Fažani
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o za
asfaltiranje ceste Mala vala u Valbandonu
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu materijala za održavanje travnjaka i cvjetnih nasada
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu humusnog supstrata
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu riječnog pijeska
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za V izmjene i dopune PPU Općine Fažana
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za iskop grobnih jama
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za uklanjanje dva stabla čempresa
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu maćuhica i zemlje za cvijeće
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta
rasvjete igrališta i dr. u sportsko rekreacijskoj zoni Fažana centar
Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge pri izgradnji infrastrukture na
lokaciji sportsko rekreacijske zone u Fažani
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu oglasne ploče
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
prihvat ponude za isporuku i montažu traka za usporavanje prometa
Zaključak o pokretanju jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji rasvjete za
sportski centar u Fažani
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetske podloge za ishodovanje lokacijske
dozvole
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog
stanja u Pineti
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
nabavu recikliranog asfaltnog materijala
Zaključak o odobravanju zakupa štanda na mjesnoj tržnici
Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Fažana d.o.o. za
utovar i odvoz građevinskog otpada
Zaključak o neudovoljavanju zahtjeva za korištenjem nogometnog igrališta u
Valbandonu
Zaključak o odobravanju korištenja MMC-a Dragi Klariću u svrhu predizbornog
predstavljanja
Zaključak o odobravanju kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalac Fažana
d.o.o. za nabavu motornog puhača
Zaključak o odobravanju financijske pomoći radi rođenja djeteta Razi Cikaj
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Zaključak o odobravanju naknade za korištenje osobnog vozila u službene svrhe
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana Jumle
dish d.o.o.
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana
Nacionalnom parku Brijuni
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana Adria
Immobilis Projekt d.o.o.
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana Laton
d.o.o.
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana Fažana
AmforA d.o.o.
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažane „Bilusso“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Dondo“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Damir
Ramljak“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Damir
Ramljak“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana Mimic
j.d.o.o.
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Mareblu“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Lana“
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana „Lana“
Zaključak o prihvaćanju ponude Beniček Sport d.o.o. za nabavku trenerki za potrebe
STK Val Shark
Zaključak o prihvaćanju ponude Volare d.o.o. za glazbeni nastup sastava Whiskey train
Aqustic, kao predgrupe izvođaču Zlatku Pejakoviću povodom proslave Praznika rada
Zaključak o prihvaćanju ponude Volare d.o.o. za voditeljicu programa koncerta klasične
glazbe povodom proslave Uskrsa u Fažani, Petru Fabijan Popov
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji
kolnika u Ulici Kvart Mimoza
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u vlasništvu Općine Fažana radi
prodaje balona punjenih helijem
Zaključak o suglasnosti za sanaciju puta u Ulici Vladimira Nazora prema ponudi obrta
Đon
Zaključak o prihvaćanju ponude od „Geogrupe“ d.o.o. za dostavu očitovanja o
utvrđivanju međa u svojstvu vlasnika
Zaključak o prihvaćanju ponude „Geogrupe“ d.o.o. za dostavu očitovanja o utvrđivanju
međa u svojstvu vlasnika
Zaključak o prihvaćanju ponude od strane Hemi obrta za trgovinu za nabavku
garderobnog ormara OG2 s bravicom
Zaključak o prihvaćanju ponude od strane Hemi obrta za trgovinu za nabavku stolica
Daktilo Kornat bez rukohvata
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Zaključak o odobravanju korištenja sale u Multimedijalnom centru u Fažani radi
organiziranja Safari duha radionice za djecu i roditelje
Suglasnost za organizaciju koncerta unutar turističkog naselja Bi Village
Zaključak o prihvaćanju ponude „Gea Plus“ d.o.o. za obnavljanje međa
Zaključak o odobravanju „Leone Lucis“ postavljanja viseće oznake poslovnog subjekta
(reklamna tabla) za potrebe reklamiranja poslovnog prostora – slastičarnice
Zaključak o udovoljavanju za materijalnu pomoć radi teške zdravstvene situacije
Zaključak o udovoljavanju za materijalnu pomoć radi teške zdravstvene situacije
Zaključak o utvrđivanju predviđenih sredstava za ostale materijalne potpore –
nepredviđene pomoći koje nisu planirane, ali se pojave tijekom godine
Zaključak o prihvaćanju ponude od strane „Texo domus“ d.o.o. za vršenje usluge
stručnog nadzora nad izgradnjom AB temeljnih stopa za prihvat i montažu tribina u
Valbandonu
Zaključak o odobravanju Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada Vodnjan i
Općine Fažana korištenja sale MMC-a bez naknade, u svrhu održavanja redovnih
godišnjih skupština
Zaključak o prihvaćanju ponude „Geogrupa“ d.o.o. za terensko iskolčenje položaja
šetnice ispred ex Badel prema projektnoj dokumentaciji
Zaključak o suglasnosti prihvata ponude Komunalac Fažana d.o.o. od „Kalispera“ za
sanaciju šahti na plažama Kamp vatrogasne mladeži i Valbandon, te za izmještanje info
ploče na Dječjem igralištu
Zaključak o odobravanju isplate za sudjelovanje na natjecanjima u boćanju za osobe s
invaliditetom
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za ostvarivanje prava na dnevni topli obrok radi teške
materijalne situacije
Zaključak o prihvaćanju ponude „Geogrupa“ za terensko iskolčenje granice parcele za
postavljanje šetnice/staze prema marketu Plodine
Zaključak o utvrđivanju predviđenih sredstava za ostale materijalne potpore –
nepredviđene pomoći koje nisu planirane, ali se pojave tijekom godine
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za ostvarivanje prava na dnevni topli obrok, radi teške
materijalne situacije
Zaključak o utvrđivanju predviđenih sredstava za ostale materijalne potpore –
nepredviđene pomoći koje nisu planirane, ali se pojave tijekom godine
Zaključak o utvrđivanju dugovanja prema Rješenju o obvezi plaćanja komunalnog
doprinosa
Zaključak o prihvaćanju ponude od strane „Technic systems“ j.d.o.o. za uslugu
uvezivanja/tvrdi uvez s tiskom
Zaključak o odobravanju financijske pomoći kao prigodnog dara povodom rođenja sina
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi održavanja sporstko –
gastronomske manifestacije „Fažana u pokretu“
Zaključak o odobravanju financijske pomoći kao prigodnog dara povodom rođenja sina
Zaključak o prihvaćanju ponude od strane „Braing“ d.o.o. za bravarske radove za izradu
i montažu oglasne ploče kod DV Sunce u Fažani
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Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za ostvarivanje prava na dnevni topli obrok, radi teške
materijalne situacije
Zaključak o udovoljavanju zahtjeva za materijalnu pomoć radi teške zdravstvene
situacije
Zaključak o udovoljavanju zahtjeva za materijalnu pomoć radi teške zdravstvene
situacije
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine na Trgu sv. Kuzme i Damjana radi
parkiranja karavane motocikala, pod uvjetom zabrane vožnje motocikala kroz staru
gradsku jezgru Općine Fažana
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi organizacije manifestacije
„Škola soljenja sardela“ na fažanskoj rivi
Zaključak o odobravanju zakupa štanda za pružanje usluga obavljanja prometa na
mjesnoj tržnici
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva IV Nakladništva d.o.o. za izradu edukativne brošure
„Droge, ovisnosti i mladi“
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi organizacije manifestacije
„Uskršnji blagdani“ na fažanskim trgovima i na rivi
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi organizacije manifestacije
„Škola soljenja srdela“ na fažanskoj rivi
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi organizacije manifestacije
„Fažanski tanac“ na Trgu sv. Kuzme i Damjana
Zaključak o suglasnosti za zauzimanje javne površine radi organizacije manifestacije
„More na stolu“ na fažanskoj rivi
Zaključak o dugovanju prema Rješenju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa
Zaključak o davanju suglasnosti Zajedničkom trgovačkom obrtu „Tigi“ za postavljanje
štanda za prodaju voća i povrća
Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom
elektrotehničke instalacije sportsko rekreativne zone „Fažana centar“ prema izvedbenog
projektu
Zaključak o prihvaćanju ponude od „San Polo“ d.o.o. za uslugu stručnog nadzora nad
izgradnjom elektrotehničke instalacije sportsko rekreativne zone „Fažana centar“
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za nabavu i montažu info
ploče
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za kupnju i montažu šest
komada drvenih klupa za lokaciju Istarskoj ulici u Fažani prema ponudi Belanić d.o.o.
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat robe „Kalispera“
d.o.o. za godišnje održavanje plaža na području Općine Fažana
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za asfaltiranje nerazvrstane
ceste u naselju Šurida na Fažanskoj cesti
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za sanaciju kolnika u ulici
Pineta u Valbandonu
Zaključak o odobravanju naknade za korištenje javnog vozila za službene svrhe
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Zaključak o odobravanju A.Paola – Ruca d.o.o. uporabe štanda Općine Fažana i
korištenju javne površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju uporabe štanda Općine Fažana i korištenje javne površine u
vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o dugovanju prema Rješenju o obvezi plaćanja komunalne naknade
Zaključak o prihvaćanju ponude od „Burić“ d.o.o. za izradu glavnog projekta ( grafički
dio bez troškovnika ) za prometnicu
Zaključak o dugovanju prema Rješenju o obvezi plaćanja komunalne naknade
Zaključak o dugovanju prema Rješenju o obvezi plaćanja komunalne naknade
Zaključak o prihvaćanju ponude za nastup na Uskršnjem koncertu
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u Fažani za potrebe postavljanja skele
Zaključak o prihvaćanju ponude od „Burić“ za izmjenu glavnih projekata prometnice,
oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKK na građevini
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u Fažani za potrebe postavljanja skele
Zaključak o odobravanju financijske pomoći kao prigodnog dara povodom rođenja sina
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prefakturiranje računa za
odvoz i deponiranje krupnog i selektivnog otpada
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat ponude rasadnika
„Longo“ za nabavu biljki
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za nabavu motornog puhača
prema ponudi „Tehnotim“ d.o.o.
Zaključak o prihvaćanju ponude „Volare“ d.o.o. za glazbeni nastup izvođača Zlatka
Pejakovića i pratećeg sastava povodom proslave Praznika rada
Zaključak o davanju suglasnosti Stefani trade d.o.o. za sanaciju dijela poslovnog
prostora
Zaključak o prihvaćenoj ponudi „Volare“ za glazbeni nastup izvođača Zlatka Pejakovića
i pratećeg sastava povodom proslave Praznika rada
Zaključak o odobravanju „Ina“ uporabe štanda Općine Fažane i korištenju javne
površine vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne površine u
vlasništvu Općine Fažana, u svrhu prodaje suvenira u tehnici fuzije stakla
Zaključak o odobravanju uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne površine u
vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju “Tehne“ d.o.o. uporabe štanda Općine Fažana i korištenju
javne površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju „Nautilus“ uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne
površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju „Dida moj“ uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne
površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju „Dida moj“ uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne
površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju „Buki i Oki“ uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne
površine u vlasništvu Općine Fažana
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Zaključak o odobravanju „Verbanac“ d.o.o. uporabe štanda Općine Fažana i korištenju
javne površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju OPG-a uporabe štanda Općine Fažana i korištenju javne
površine u vlasništvu Općine Fažana
Zaključak o odobravanju „Luna“ korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana
radi postavljanja vlastite pokretne naprave-štanda
Zaključak o odobravanju „Um“ korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana
radi postavljanja vlastite pokretne naprave
Zaključak o odobravanju „Ceta“ korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana
radi postavljanja vlastite pokretne naprave – za pružanje usluge privremenih tetovaža
Zaključak o odobravanju „Dowtown“ d.o.o. korištenja javne površine u vlasništvu
Općine Fažana radi postavljanja vlastite pokretne naprave za pružanje ugostiteljskih
usluga – prodaje hot- doga
Zaključak o odobravanju „Čokolada“ j.d.o.o. korištenja javne površine u vlasništvu
Općine Fažana radi postavljanja vlastite pokretne naprave za pružanje ugostiteljskih
usluga – pečenje palačinki
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana radi
postavljanja vlastite pokretne naprave – za prodaju vlastitih rukotvorina
Zaključak o utvrđivanju predviđenih sredstava za ostale materijalne potpore –
nepredviđene pomoći koje nisu planirane, ali se pojave tijekom godine
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine u vlasništvu Općine Fažana radi
postavljanja vlastite pokretne naprave – za prodaju unikatnih majci s autorskim
ilustracijama i specijalne ambalaže za majice
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za ostvarivanje prava na dnevni topli obrok, radi teške
materijalne situacije
Zaključak o odobravanju financijske pomoći kao prigodnog dara povodom rođenja
kćerke
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za „Voluntas“ d.o.o. za
prijevoz i postavljanje kamenih blokova na plažu Pineta u svrhu zabrane parkiranja
vozila na plažu
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat ponude obrta
„Tonigradnja“ za dobavu i ugradnju kamene klupe u ulici Kuntrada u Valbandonu
Zaključak o davanju suglasnosti „Sardela“ Fažana za organizaciju „Eko akcije Fažana“
Zaključak o odobravanju isplate stolnoteniskom klubu „Val Shark“ za nabavu trenirki
marke Yasaka
Zaključak o odobravanju Općinskom ogranku SDP Općine Fažana uporaba javne
površine i sale MMC-a
Zaključak o prihvaćanju ponude Summer Time j.d.o.o. za pripremu cca. 500 porcija
palačinki uoči proslave Praznika rada
Zaključak o prihvaćanju ponude „Burasolar“ za vršenje iskopa i betonažu ankera
Zaključak o prihvaćanju ponude „Studio Bašić“ d.o.o. za izradu procjene vrijednosti
nekretnine
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Zaključak o prihvaćanju ponude „Mod bravarija“ d.o.o. za izvođenje bravrakih radova
na popravku rukometnih golova i konstrukcije koševa u Sportskom centru Fažana
Zaključak o prihvaćanju ponude „DHH“ d.o.o. za obnovu web hosting paketa Sprint
Professional
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine u Fažani za potrebe postavljanja skele
Zaključak o prihvaćanju ponude za terensko iskolčenje međe za izgradnju nogostupa
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine za postavljanje stola za masažu
Odluka o isplati jubilarne naknade
Zaključak o odobravanju uporabe javne površine za postavljanje objekta za prodaju
cvijeća
Odluka o uporabi poslovnog prostora (Društveni dom)
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i varenje cijevi na rukometne golove
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i montažu oglasne ploče i četiri nosača na
boće
Zaključak o prihvaćanju ponude za organizaciju manifestacije Titovi dani u Fažani
Zaključak o odobravanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Miftari Fljamur
Zaključak o prihvaćanju ponude za gastronomsku ponudu
Odluka o IV izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacija za postavljanje pokretnih
naprava na području Općine Fažana
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za asfaltiranje igrališta kod
Dječjeg vrtića Sunce
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za rekonstrukciju nogostupa u
Istarskoj ulici
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za uređenje prometnica
frezanim asfaltom
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za uređenje parkirne površine
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za rekonstrukciju nogostupa
na križanju Vodnjanske i Perojske ceste u Fažani
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za pihvat ponude za montažu
igrala na dječjem igralištu u Kvart Mimoza
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za sanaciju i ličenje reflektora
na košarkaškom igralištu
Zaključak o prihvaćanju ponude za pružanje redarskih usluga
Zaključak o odobravanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Geršić Leni
Zaključak o odobravanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Petri Černac
Zaključak o odobravanju korištenje javne površine za postavljanje štanda za voće i
povrće
Zaključak o prihvaćanju ponude za organizaciju glazbenog nastupa Danijele Martinović
i pratećeg sastava
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o za prihvat ponude za nabavu
biljki i zemlje
Zaključak o odobravanju nabave robe za održavanje travnjaka i cvjetnih nasada
Zaključak o odobravanju sanacije sustava za navodnjavanje
14
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Zaključci o prihvaćanju ponuda za uslugu stručnog nadzora nad uređenjem sportskih
terena i pješačkih staza
Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge pri izgradnji infrastrukture za
sportsko rekreacijsku zonu u Fažani
Zaključak o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine Fažana za zauzimanje
javne površine (Priče s Fažanske rive)
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Stefani trade d.o.o. za postavljanje
bicikla i reklamnog panoa
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine obrtu Branko Vitasović za postavljanje
panoa
Zaključak o odobravanju postavljanja transparenta na županijskoj cesti (Drago Klarić)
Zaključak o odobravanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Stelle Draković
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Beriši Mehdiju za prodaju igračaka
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine UO Anči radi organiziranja terase
Zaključak o prihvaćanju ponude za najam kombija
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i montažu okretnih stupova za zastavu
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine TUO Riva radi prezentiranja prodajnog
asortimana
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Stefani trade d.o.o. radi organiziranja
terase
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Downtown j.d.o.o. radi postavljanja
vlastite pokretne naprave
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine UO K&F radi organiziranja terase
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Cvitković gradnja d.o.o.. radi
organiziranja terase
Zaključak o prihvaćanju ponude za organizaciju Smotre maslinovog ulja
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine UO Fani radi organiziranja terase
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine UO Porto radi organiziranja terase
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Girica d.o.o. radi organiziranja terase
Zaključak o odobravanju postavljanja plakata na oglasnim pločama (Lista grupe birača
Drago Klarić)
Zaključak o odobravanju postavljanja plakata na oglasnim pločama (SDP Fažana)
Zaključak o odobravanju postavljanja plakata na oglasnim pločama (IDS Fažana)
Zaključak o prihvaćanju ponude za promociju Općine Fažana na Festivalu maslinovog
ulja u Zagrebu
Zaključak o odobravanju korištenja javne površine radi postavljanja skele
Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetsku izmjeru područja radova unutar područja
pomorskog dobra
Zaključak o odobravanju financijske pomoći povodom rođenja djeteta Ivani Koraca
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat ponude za košnju
trave , krčenje šikare te čišćenje i krčenje šume
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat ponude za dobavu
i postavljanje sustava navodnjavanja
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Zaključak o prihvaćanju ponude za terensko iskolčenje međa
Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Fažana za uporabu sale MMC-a radi održavanja
školske priredbe
Zaključci o odobrenju uporabe javne površine obrtu Niki radi postavljanja vlastite
pokretne naprave
Zaključci o odobrenju uporabe javne površine TO Nikola radi prodaje suvenira
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Marijani Mijatović radi prodaje suvenira
Zaključak o davanju suglasnosti za privremeni priključak vode
Zaključak o sufinanciranju ekonomske cijene koštanja predškolskog odgoja
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu skice i troškovnika radova uređenja
parkirališta kod ex Badela
Zaključak o prihvaćanju ponude za vršenje usluge nadzora nad sanacijom kolnika u ulici
Kvart mimoza
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine obrtu Udruzi građana VAL radi
postavljanja vlastite pokretne naprave
Zaključaci o prihvaćanju ponude za očitovanjima po geodetskim elaboratima
Zaključak o plaćanju članarine LAGUR –u Istarska batana
Zaključak o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine Fažana za zauzimanje
javne površine (Tradicijski dani u Fažani)
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine UO La mula radi organiziranja terase
Zaključak o odobrenju uporabe javne površine Đevadu Haliloviću radi prodaje ručnih
radova
Zaključci o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o. za prihvat ponuda za
postavljanje i vađenje psiholoških brana na plažama
Zaključak o davanju suglasnosti Komunalac Fažana d.o.o.za prihvat ponude za dobavu i
ugradnju kamenih klupa
Ugovor o prodaji kč. br. 780/208, k.o. Fažana
Ugvoor o prodaji kč. br. 249/29, k.o. Fažana
JAVNA NABAVA

-

U predmetnom izvještajnom razdoblju nije, s obzirom na veličinu investicije,
proveden nijedan postupak javne nabave već su provođeni postupci bagatelne nabave za
izgradnju infrastrukture,od kojih izdvajamo najvažnije:
Dobava i montaža prostorije za JK Fažana,
Dobava i montaža montažnih tribina za nogometno igralište u Valbandonu,
Rekonstrukcija sportskog centra s infrastrukturom u Fažani i izgradnjom boćališta s
montažnim kontejnerima i javnom rasvjetom,
Izvođenje radova na sanaciji kolnika u ulici Kvart Mimoza,
Izvođenje radova na nastavku šetnice od Peroja prema Pineti.
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Socijalna skrb
U sklopu Socijalnog Programa Općine Fažana za 2017. godinu u izvještajnom
razdoblju utrošeno je 36.000,00 kuna za potpore za novorođenčad (ukupno 18
novorođenčadi), zatim 45.504,00 kuna na ime toplog obroka te 3.389,87 kuna za kupnju
namirnica. Također, utrošeno je ukupno 11.568,00 kuna na ime ostalih materijalnih potpora te
21.100,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima-stalna mjesečna novčana naknada.
Glede odnosa s Osnovnom školom u Fažani napominje se kako Općina Fažana ima
odličnu suradnju s ravnateljicom i djelatnicima te, iako je osnovna škola u ingerenciji
županije, uvijek stoji na usluzi i nastoji pripomoći radi ostvarenja sigurnosti i boljih uvjeta
kako za učenike tako i za djelatnike. Općina Fažana je i u ovom izvještajnom razdoblju
osigurala sredstva za dodatnog učitelja koji radi u produženom boravku čime je omogućeno
da veći broj djece bude u režimu produženog boravka i samim time olakša roditeljima
organizaciju svakodnevnih aktivnosti.
PRIJEM GRAĐANA

Načelnica je svakodnevno primala građane radi rješavanja problematike iz djelokruga
poslova općinske uprave, komunalnih poduzeća i javnih ustanova u vlasništvu/suvlasništvu
Općine Fažana. Najznačajnije teme odnosile su se na pitanjima izgradnje komunalne
infrastrukture te stambena i socijalna pitanja. Građani su također dolazili i sa prijedlozima i
sugestijama za unapređenje života u Općini Fažana. U izvještajnom razdoblju primljeno je
više potencijalnih investitora, kupaca nekretnina. Također, Načelnica je redovito primala
uspješne sportaše i udruge s područja Općine Fažana
PRIJEMI I DRUGE PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Načelnica se u izvještajnom razdoblju radi rješavanja predmeta od važnosti za Općinu
Fažana s:
- Ministrom državne imovine Goranom Marićem
- Predstavnicima Industrije nafte d.d.-INA
- Predstojnikom Ureda državne uprave u Istarskoj županiji g. Janjuševićem,
- Predstavnicima APN –a i Jurcon projekt d.o.o. i Urbis d.o.o.,
- Predsjednicima Udruga s područja Općine Fažana,
- Ravnateljicom Osnovne škole Fažana,
- Ravnateljicama DV Sunce i More,
- Ravnateljem NP Brijuni,
- Direktorima Hrvatskih voda,
- Direktorom autokampa Bi village.
- Načelnicima i Gradonačelnicima,
- direktorima javnih poduzeća Pula Herculanea d.o.o., Pragrande d.o.o., Vodovod Pula
d.o.o. , HEP-a d.d. te T-com-a, kao i izvođačima radova na izgradnji infrastrukture na
području Općine Fažana.

INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU NAČELNICE
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Građani su o radu Načelnice informirani putem sredstava javnog informiranja.
Predstavnici medija redovito prate rad općinske uprave, prijeme kao i sve ostale aktivnosti i o
istim izvještavaju javnost.
Na sve novinarske upite redovito se dostavljaju odgovori. O aktualnim temama iz
područja rada općinske uprave (prezentacija općinskih projekata i programa, upućivanje
raznih obavijesti, poziva, priopćenja, reagiranja), Načelnica je više puta sudjelovala u radio i
TV emisijama. Nadalje, nastavljeno je informiranje građana o aktivnostima Načelnice i
općinske uprave u cjelini putem sponzoriranih televizijskih emisija „Kronike Općine Fažana“
koja se emitira svaka dva tjedna na lokalnoj televizijskoj postaji TV Nova, a koja
sveobuhvatno informira javnost o svim zbivanjima i važnijim odlukama. Pored navedenog,
javnost se o radu može Načelnice informira putem gostovanja u tv i radio emisijama. Poslovi
na području informiranja odnosili su se na prezentaciju općinskih projekata i programa u
medijima, zatim na prikupljanje informacija, na priređivanje i upućivanje raznih obavijesti,
poziva, priopćenja, reagiranja kao i organiziranja konferencija za novinare o aktualnim
općinskim temama i programima pod pokroviteljstvom Općine.

Odnos Općine Fažana i Turističke zajednice Općine Fažana
S obzirom na činjenicu da je Načelnica Općine Fažana ujedno i predsjednica
Turističke zajednice Općine Fažana, neposredno i aktivno se sudjelovalo u radu u radu Vijeća
Turističke zajednice i Skupštine Turističke zajednice te se i dalje kontinuirano radi na
unaprjeđenju turističke ponude Općine Fažana i kvalitete turizma na području Općine Fažana.
Također, s Turističkom zajednicom Općine Fažana kontinuirano se surađuje na zajedničkom
interesu probitka turizma na području Općine Fažana, unaprjeđenje kvalitete ponude i
prezentacije destinacije.
Odnos Općine Fažana i Komunalac d.o.o. Fažana
Komunalac Fažana d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Općine Fažana te isti,
sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, vodi veći dio poslova održavanja
infrastrukture na području Općine Fažana., a kroz poslovanje istog se vodi računa da se
zapošljavaju osobe s područja Općine Fažana. Djelatnost trgovačkog društva proizlazi iz
sudskog registra nadležnog trgovačkog društva.
U izvještajnom razdoblju provedeno je:
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Tekuće održavanje javne rasvjete
Tekuće održavanje javne rasvjete se odnosi na sanacije pregorjelih rasvjetnih tijela, manje
popravke na pripadajućim objektima javne rasvjete te održavanje i zamjenu dotrajalih
rasvjetnih stupova.
Odrađeno je kako slijedi:
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Održavanje stupova javne rasvjeta u Aleji maslina i dijelu ulice Vladimir Gortan–
skidanje postojeće boje te nanos temeljnih i završnih slojeva:
Utrošeno na popravke instalacija: 26 sati
Izvršena zamjena rasvjetnih tijela: 78 komada
Osim navedenog u nekoliko navrata je korištena usluga podizne košare te je
konstantno vršena nabava potrošnog materijala

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
Prometna signalizacija
Održavanje prometne signalizacije podrazumijeva popravke te postavljanja nove signalizacije.
Odrađeno je kako slijedi:
- Postavljanje LED treptača i pripadajuće signalizacije na Perojskoj cesti kod kućnog
broja 10
- Dodatno obilježavanje raskrižja na Perojskoj cesti kod kućnog broja 72
- Dodatno obilježavanje raskrižja na županijskoj cesti 5115 s pripadajućem prometnom
signalizacijom
- Zamjena uličnih ploča u Valbandonu
o Dragonja
o Voćarska
o Lavanda
o Pineta
o Mala vala
o Kvart mimoza
- Postavljanje stupića na nogostup u naselju Šurida - Fažanska cesta kod brojeva 100 i
107
- Postavljanje metalnih stupića u ulici Braće Ilić kod broja 14 kako bi se olakšao prolaz
vozilima Herculanee
- Dodatno označavanje cestovnog mosta u Valbandonu znakovima K15 i K16
- Postavljanje metalnih stupića na kružnom toku Kod Plodina kao zamjena za plastične
barijere
- Postavljanje metalnih stupića na odvojku kružnog toka prema reciklažnom dvorištu u
svrhu onemogućavanja parkiranja na zelenoj površini
- Nadopuna traka za usporavanje prometa u ulici Pineta u Valbandonu
- Označavanje autobusnih stajališta u ulicama Mala vala, Kuntrada, Lavanda, Dragonja
Osim spomenutog odrađivani su poslovi:
- Iscrtavanje horizontalne signalizacije
- Isporuka i ugradnja prometnog stupa
- Demontaža prometnog znaka
- Iskop temelja i ugradnja stupa
- Isporuka i ugradnja prometnog znaka
- Isporuka i ugradnja ploče za označavanje ulice
- Isporuka i ugradnja čeličnih stupića
- Poravnanje prometnog znaka
- Demontaža stupa
- Isporuka i ugradnja prometnog ogledala
- Isporuka i ugradnja znaka na postojeći stup
- Montaža prometnog znaka na postojeći stup
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Demontaža stupa sa znakom
Isporuka i ugradnja prometnog znaka sa stupom
Nabava nosača prometnih znakova
Nabava prometnog znaka
Isporuka i ugradnja prometnih ploča

Održavanje prometnica, sanacija oštećenja
Odrađeno je kako slijedi:
Fažana:
- Sanacija nogostupa i kolnika u ulici Vladimir Gortan i dijelu ulice Braće Ilić kod
nogometnog igrališta
- Rekonstrukcija nogostupa na Puljskoj cesti kod broja 11
- Rekonstrukcija nogostupa u ulici Braće Ilić kod brojeva 13, 16, 17 ,19, 20, 24
- Ugradnja rubnjaka na spoju kružnog toka kod Plodina i puta prema vili San Lorenzo
- Sanacija prekopa kod Kampa vatrogasne mladeži
- Rekonstrukcija nogostupa u Istarskoj ulici kod broja 36
- Sanacija nogostupa i kolnika u naselju Fažana jug i izrada rampi na pješačkim
prijelazima
- Rekonstrukcija nogostupa na križanju Vodnjanske i Perojske ceste
- Sanacija tlakovca na šetnicama
- Uređenje prometnica frezanim asfaltom:
o Braće Ilić kod broja 60 i 72
o Matija Vlačić – odvojak između Vodnjanske ceste i Put Svetog Elizeja
o Vodnjanska cesta – put na k.č. 272/8
Valbandon i Šurida:
- Sanacija kolnika u ulici Mala vala kod marketa Miracolo
- Sanacija kolnika u ulici Pineta u Valbandonu
- Asfaltiranje puta u naselju Šurida kod brojeva 60 i 66
- Asfaltiranje dijela puta u ulici Mala vala kod restorana Rosignola
- Sanacija denivelacija kolnika u ulicama Kvart mimoza i Put prema marini
- Uređenje parkirne površine u ulici Dragonja
- Asfaltiranje puta prema vili San Lorenzo uz centar Plodine
- Sanacija kolnika u Voćarskoj ulici
- Sanacija kolnika u ulici Dragonja
- Asfaltiranje ulice Kamelija (ogranak unutar ulice Dragonja)
- Sanacija kolnika u ulici Lavanda
- Proširenje kolnika u ulici Lavanda kod broja 47
- Rekonstrukcija kolnika u Valbandonu – Pineta 1.ogranak
- Uređenje prometnica frezanim asfaltom:
o Pineta 1. ogranak
o Pineta 2. ogranak
o Ulica Mala vala
-

Ukupno nasuto preko 550 tona grebanog asfalta

Održavanje pristupnih putova i makadama
Odrađeno kako slijedi:
- Uređenje puta između Galižanske ceste (Fažana) i ulice Pineta (Valbandon)
- Uređenje puta kod buduće industrijske zone san Pellegrino
20

Izvješće o radu Načelnice Općine Fažana siječanj – lipanj 2017.

-

Uređenje Nazorove ulice
ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Radovi na zelenim i javnim površinama
Po potrebi su košene zelene plohe na području cijele općine i to:
- Fažana:
o Centar
o Aleja maslina
o Fažana jug
o plaža
o šetnica uz Puljsku cestu
o parkirališta preko puta i pored groblja
o parkiralište i plaža Badel
o Perojska cesta
o Vodnjanska cesta
o naselja Proštin i Ruže Petrović
o područje uz auto kamp Pineta
o Galižanska cesta
o šetnica prema Valbandonu
o ostalo
-

Valbandon:
o Plaža Valbandon
o Plaža MUP Valbandon
o Naselje Valbandon jug i put prema plaži
o Područje uz obje šetnice og glavne ceste prema moru
o Ulice: Dragonja, Lavanda, Kamelija, Mala cesta, Mala vala, Pineta i ogranci,
Kuntrada
o ostalo

Unutar predmetne točke angažirani su i vanjski suradnici:
- Košnja zapuštene površine u ulici Ruže Petrović i manjih površina u ulicama: Lavanda
i Kvart mimoza – 5.475 m2
- Košnja uz Fažansku, Galižansku i Perojski cestu – 15.000 m2
Nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja i cvijeća
- Konstantno su održavane površine sa sadnicama na način su se plohe okopavale,
zalijevale te se po potrebi vršila nabava novih sadnica
- Izvršeno je nasipavanje i razastiranje zemlje uz fitnes park na Dječjem igralištu
- Montirane su šahte za vodu kod kružnog toka kod Plodina
- Nabavljeno je 180m3 zemlje za uređenje površina kod kružnog toka kod Plodina
- Nabavljeno je 10m3 riječnog pijeska za obnovu travnjaka i sadnji biljki
- Nabavljeno je 6m3 kamenih oblutaka za uređenje kružnog toka kod Plodina
- Izvršena je nabava cvijeća za javne površine u količinama:
o lavanda: 160 komada
o begonija: 955 komada
o gazanija: 550 komada
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o ružmarin puzeći: 273 komada
o cineraria: 240 komada
o ageratum plavi: 250 komada
o teukrium: 14 komada
o pitosporum nana: 106 komada
o smilje: 260 komada
o abelija: 123 komada
o fotinija: 65 komada
o maćuhica: 1150 komada
Nabava zemlje za travnjake: 12 m3

Uklanjanje granja, suhih i bolesnih stabala
Osim redovnog održavanja i intervencije manjeg obujma koje su odrađivali zaposlenici
Komunalca u nekoliko je navrata bilo nužno angažirati vanjske suradnike i to za:
- Uklanjanje suhog stabla kod lučice Valbandon (Put prema marini)
- Uklanjanje dva čempresa kod vrtića u Fažani
- Uklanjanje dva čempresa na Puljskoj cesti kod Plodina
Održavanje dječjih igrališta, parkova i urbane opreme
Redovito su kontrolirana igrala te su po potrebi vršeni manji popravci.
Osim navedenog odrađeno je:
- Sanacija oštećenih šahti na Dječjem igralištu i plaži Valbandon
- Struganje i završno farbanje stupova na igralištu kod dječjeg vrtića Sunce
- Asfaltiranje malonogomentog i košarkaškog igrališta na sportskom centru kod dječjeg
vrtića Sunce
- Izmještanje info ploče na Dječjem igralištu
Lokacije na kojima su dječja igrališta o kojima se skrbi su:
- Šumica ispod Perojske ceste
- Dječje igralište u Fažani (uz dječje igralište i fitnes na otvorenom)
- Igralište u naselju Fažana jug
- Plaža Valbandon (uz dječje igralište i fitnes na otvorenom)
- Voćarska ulica
- MUP Valbandon
Održavanje sustava za navodnjavanje
Vršeno je održavanje sustava u više navrata, a od većih radova izvršeno je:
- Sanacija sustava navodnjavanja na Dječjem igralištu
- Kontrola i popravak sustava za navodnjavanje na rivi, ispred marketa
- Postavljanje sustava navodnjavanja na kružnom toku kod Plodina
Održavanje plaža
- Saniranje plaže Badel nakon nevremena
- Nabava betonskih blokova za plažne ograde
- Razastiranje šljunka na svima plažama i ravnanje nakon nevremena
- Postavljanje plažnih ograda na području cijele općine
- Uzorkovanje kvalitete morske vode
- Postavljanje kamenih blokova na plaži Pineta kako bi se onemogućio pristup vozila
neposredno do plaže
- Montaža tuševa
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Najam WC kabina za plažu MUP Valbandon
Čišćenje molova visokotlačnim peračem
Organizirano svakodnevno čišćenje plaža u više navrata tijekom dana
Organizirano svakodnevno čišćenje sanitarnih čvorova na plažama u više navrata
tijekom dana

Dekoriranje javnih površina
- Demontaža novogodišnjih ukrasa
Održavanje groblja
Odrađeno je kako slijedi:
- Redovno čišćenje i održavanje groblja
- Iskop grobnih jama malim bagerom
- Nabava i montaža kamenog korita (sudopera) na novom groblju
ODRŽAVANJE I NAPLATA PARKIRALIŠTA
Osim rada na kontroli ulaza u starogradsku jezgru te naplate i kontrole parkiranja odrađeno je:
- Održavanje IP-MARIS sustava (naplata i kontrola parkinga)
- Saniranje i kontrola sustava nadzornih kamera
- Nabava brojača kovanica
- Uređenje i proširenje parkirališta u ulici Dragonja kod brojeva 75, 77, 79, 81
- Asfaltiranje rampe na parkiralištu kod dječjeg vrtića Sunce
- Popravak vrata sefa na parkomatu Vodnjanska sjever
- Parkiralište Badel – godišnje ažuriranje baze podataka, otvaranje nove baze podataka,
zamjena aplikacije za blagajnu

NABAVKA URBANE OPREME
Nabavljeno je kako slijedi:
- Montirana klupa u ulici Kuntrada kod kućnog broja 1 (uz navedeno postavljen znak za
autobusno stajalište te postavljena prometna signalizacija)
- Nabava i montaža klupa na sportskom centru kod dječjeg vrtića Sunce – tri komada
- Nabava i ugradnja oglasne ploče na Perojskoj cesti
- Nabava i montaža informativne ploče Valbandona iz zraka – montirana na križanju
ulica Dragonja i Kamelija ( kod starog mosta)
- Izrada, doprema i montaža drvenih letvi s metalnim nosačima – klupe na rivi te na
križanju ulica 43.Istarske divizije, Vladimir Gortan i Galižanska

ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA
Osim svakodnevnog prikupljanja otpada i granja s javnih površina te rada reciklažnog
dvorišta odrđano je:
- Odvoz građevinskog i zelenog otpada s reciklažnog dvorišta: 784 tone odnosno preko
1.000m3
- Odvoz papira, stakla i plastike iz zelenih otoka
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Odvoz specifičnih vrsta otpada iz reciklažnog dvorišta (elektronički otpad, ulja,
lijekovi i ostalo)
Krupni otpad – ukupno s reciklažnog dvorišta odvezeno 1.000m3:
o Siječanj: 60m3
o Veljača: 115m3
o Ožujak: 185m3
o Travanj: 205m3
o Svibanj: 175m3
o Lipanj: 260m3

Gradnja u prvoj polovici 2017. godine
U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji kružnog toka na Puljskoj
cesti za trgovački i sportski centar, a osim navedenog navode se najznačajniji radovi u
predmetnom izvještajnom razdoblju: Radovi na rekonstrukciji sportskog centra u Fažani s
javnom rasvjetom, nabavka i montaža tribine za NK Valbandon, izgradnja solarne rasvjete na
području Općine Fažana, nabavka prostorije za JK Fažana, izvođenje radova na sanaciji
kolnika u ulici Kvart Mimoza te izvođenje radova na nastavku šetnice od Peroja prema Pineti.
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
U odnosu na zadnje izvještajno razdoblje nema nikakve promjene u odnosu na
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Općina Fažana je
sve zahtjeve za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva poslala u Agenciju
za poljoprivredno zemljište, a to čini i sa svakim novo pristiglim zahtjevom. Napominje se da
je svi poslani zahtjevi već duže vremena u Agenciji za poljoprivredno zemljište na obradi.
Izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu omogućen je pristupačniji i jednostavniji
način rješavanja zahtjeva za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske, te podnositelji zahtjeva u kraćem roku sklope ugovor o privremenom
korištenju (do pet godina).
PROSTORNOPLANSKO PLANIRANJE
Nakon što je u prošlom izvještajnom razdoblju održana druga ponovna javna rasprava
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Bi village te izrađeno izvješće o
javnoj raspravi, u predmetnom izvještajnom razdoblju nastavljeno je s postupkom donošenja
navedenog UPU-a te je, nakon pribave mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Istarske
županije i nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na sjednici Općinskog
vijeća Općine Fažana dana 11.04.2016. godine donijeta Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Turističke zone Bi village. Također, tijekom ožujka 2017. Godine provedena
je javna rasprava o prijedlogu V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
te je nakon izrađenog izvješća utvrđen konačni prijedlog plana i dostavljen Zavodu za
prostorno Istarske županije.
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KULTURNE I ZABAVNE AKTIVNOSTI

U izvještajnom razdoblju održane su sljedeće manifestacije:
04.01.2017.-Suorganizacija u programu VSNM-Fažana proslave pravoslavnog
Božića u MMC-u i prostoriji Vijećnice uz prisustvo Načelnice.
28.01.2017.-Podjela stipendija studentima Općine Fažane u MMC-u
28.01.2017.-Suorganizacija kulturnog programa povodom skupštine SUH-a u
MMC-u
14.02.2017.-Organizacija proslave Valentinovog uz tradicionalan program u
dvorani MMC-a i Općinske Vijećnice uz manifestaciju "50i...60i/
Podjela priznanja bračnim parovima koji imaju 50 i 60 i više
godina braka uz rezanje torte i plesne večeri uz grupu Bevanda
23.02.2017.-Održan dječji karneval u MMC-u za djecu dječjih vrtića Sunce i
More, a u suradnji sa udrugom "Birikina"gdje su izabrani princ i
princeza karnevala uz prigodne poklone pobjednicima.
28.02.2017.-Suorganizacija u predavanju o štetnosti šećera u krvi i visokoga
tlaka kod osoba treće dobi.
11.03.2017.-Proslava Dana žena plesnom večeri "Ruža i valcer" u MMC-u gdje
se na ulazu svakoj ženi dodijelila ruža, a sve je završilo uz grupu
"In vino veritas"sa plesom.
31.03.do 03.04.2017.-Suorganizacija sa dvoranom MMC-a "Brijuni-maraton"
31.03.2017.-Učestvovanje Načelnice na redovnoj godišnjoj skupštini UDR.
Antifašista Općine Fažana.
04.04.2017.-Povodom Cvijetnice posjeta gradu Delnice i predaja maslinovih
grančica gradonačelniku kao tradicionalan poklon nakon ledene
katastrofe koja je pogodila Delnice, a Općina fažana im je m ponudila
pomoć u vidu sadnica.
14.04.2017.-Povodom Uskrsa tradicionalna podjela bakalara, kroštula i pića
u Titovoj rivi kod sidra.
17.04.2017.-Koncert sakralne glazbe u MMC-u uz učestvovanje sopranistice
Josipe Lončar, mezosopranistice Iskre Stanojević i klavirske prat.
profesora Igora Valeria.
21.04.2017.-Povodom Dana planete Zemlje organizirana dječja predstava u
MMC-u "Stablo ima srce" u izvedbi kazališne skupine "OZ",koja je
vrtičkim skupinama "More"i"Sunce" prikazala ovu predstavu koja
je imala veoma edukativni predznak.
01.05.2017.-Proslava međunarodnog praznika rada tradicionalno uz sportske
igre,domjenak a na kraju koncert našeg legendarnog pjevača
Zlatka Pejakovića./Sve na plaži dječjeg igrališta Fažana
02.05.2017.-U suorganizaciji sa Filatelističkim društvom Amfora postavljena
izložba kao početak Titovih dana u Fažani a povodom 70 godina
prvog dolaska Tita u Fažanu./MMC/
05.05.2017.-Otvaranje Titovih dana u Fažani prikazivanjem dokumentarnog
filma Igora Gala o Titu. Skup pozdravila Načelnica,održala govor
a onda su skup pozdravili i suorganizatori društva J.B.T. Iz Istre.
06.05.2017.-Nastavak Titovih dana u Fažani na parkiralištu Fažana jug gdje
su došla sva društva iz Istre na Narodni zbor koji je uz otvaranje
domaćina i Načelnice održan prigodan program,po završetku je
svima podijeljen grah a zaplesalo se uz grupu "Nevera".
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06.05.2017.-Suorganizacija Općine sa Agroudrugom Fažane u smotri ulja uz
prigodan kulturno umjetnički program i ples uz domjenak.
10.05.2017.-U suorganizaciji sa Sportskim savezom Općine Fažana održana
skupština udruge i podjela priznanja zaslužnima.
09.06.2017.-Suorganizacija u završnoj školskoj priredbi uz pozdrav djece i
proglašenja najboljih uz prigodni program i dječji zbor.

USMJERAVANJE AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Fažana utvrđenih zakonom
i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu,
ustrojava se jedinstveni upravni odjel Općine.
Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u
slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku.
Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine
Fažana i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Načelnice je usmjeravanje rada
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i
nadzor nad njihovim radom.
U izvještajnom razdoblju evidentirano je bolovanje službenika:
RED.BR.

IME I PREZIME

1.

MIRKO GORTAN

2.
3.

IVA KNAPIĆ
MAJDA TURNŠEK
DOBRE
MIRJANA STEHLIK

11 dana x 8h = 88h

SNJEŽANA NIKOLIĆ
ALIJA NANIĆ
SAŠA RISTIĆ
U k u p n o:

2 dana x 8h = 16h
2 dana x 8h = 16h
0
22 dana = 176h

4.
5.
6.
7.

BOLOVANJE DO 42
DANA (u satima)
0
2 dana x 8h = 16h
5 dana x 8h = 40h

BOLOVANJE PREKO 42
DANA + njega djeteta i
supruga
(u satima)
98 dana x8h = 784h
14 dana x 8h =112h
7 dana x 8h = 56h
0
4 dana x 8h = 32h
0
1 dan x 8h = 8h
124 dana = 992h

Ukupno bolovanje: 146 dana = 1168 h

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge
poslove za potrebe Općinskog vijeća, Načelnika i njihovih radnih tijela.
Na dan 08.06.2017. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u službi
se nalaze:
- Ivan Orović, pročelnik
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Mirjana Stehlik, stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno
planiranje
Mirko Gortan, stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno
planiranje
Vera Belušić, stručni suradnik za računovodstvo i financije
Majda Turnšek Dobre, stručni suradnik za računovodstvo i financije
Iva Knapić, stručni suradnik za računovodstvo i financije
Saša Ristić, komunalno-prometni redar
Niko Naimarević, komunalno-prometni redar
Snježana Nikolić, administrativni referent
Alija Nanić, spremačica

Nemaju status službenika, već se u Jedinstvenom upravnom odjelu nalazi
temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i
čiji trošak pokriva HZZ:
-

Iva Borina, viša stručna sprema .

Klasa: 023-01/17-01/77
Urbroj: 2168/08-02/00-17-1
Fažana, 14.09.2017.

Ada Damjanac
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