
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FAŽANA 

Općinsko vijeće 

Klasa: 021-05/18-01/__ 

Urbroj: 2168/08-03/00-18-___ 

Fažana, 24.10.2018. godine 

 

 

ZAPISNIK 

s 14. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana 

održane dana 24. listopada 2018. godine s početkom u 18,00 sati 

 
 

Prisutni : Timotej Pejin, Nikša Ristić, Jagoda Devescovi, Sandra Piljan Lorencin , Mira Šariri 

- Busletta, Mario Predan, Igor Škatar, Ružica Trkulja, Aleksej Mišan, Lilijana Vranjinac, 

Nicoletta Balija, Dragana Belas,  

Odsutni: Marinko Gazić, Timotej Pejin će pristupiti sjednici kasnije 

Ostali prisutni: Načelnik Radomir Korać, zamjenica načelnika Ada Damjanac, Pročelnik 

JUO Fažana Ivan Orović, Koordinatorica za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Nataša 

Novak, Daniel Ferić direktor Komunalac Fažana d.o.o., ravnateljica Dječjeg vrtića Sunce, 

Fažana i predstavnici medija 

Zapisničar: Vera Belušić 

 Tonski zapis čini sastavni dio skraćenog zapisnika. 

 Predsjednik Vijeća je pozdravio sve prisutne, izvršio je prozivku vijećnika te je 

konstatirao da istoj prisustvuje 11 vijećnika te da ovo tijelo može pravovaljano odlučivati. 

 Predsjednik Vijeća predlaže dopunu dnevnog reda tako da se pod točkom tri dodaju 

vijećnička pitanja, a ostale točke dnevnog  reda da se pomaknu za jedan. 

Prijedlog dopune dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen. 



Utvrđivanje dnevnog reda: 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća 

2. Usvajanje zapisnika sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća 

3. Vijećnička pitanja 

4. Prijedlog Zaklju čka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom 

radu Dječjeg vrti ća Sunce za period od 01.09.2017. do 31.08.2018.   

5. Prijedlog Zaklju čka o Primanju na znanje Izvješća o radu Dječjeg vrti ća More 

za 2017./2018. 

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2018. 

godinu 

7. Donošenje 

a) Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

b) Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 

c) Prijedlog I Izmjena i dopuna Društvenog i gospodarstvenog programa 

Općine Fažana za 2018. godinu 

d) Prijedlog Zaklju čka o II. Izmjenama Plana gradnje komunalno vodnih 

građevina za 2018. godinu. (Vodovod Pula d.o.o.) 

 

8. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu 

9. Prijedlog Odluke o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada 

10. Razno 

 

 Predsjednik je dao predloženi dnevni red s dopunom na glasovanje te je konstatira da 

je sa 11 glasova ZA jednoglasno prihvaćen dnevni red sa dopunom. 

  

 

 



1. Usvajanje zapisnika sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Predsjednik vijeća je dao primjedbu da je u zapisniku navedeno kako je Pročelnik 

prisustvovao, a nije te je zamolio da se isto ispravi. 

 S obzirom da nije bilo više primjedbi, Predsjednik je zaključio raspravu i dao na 

glasovanje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana te konstatirao da je  

 sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN jednoglasno usvojen Zapisnik s 12. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana. 

2. Usvajanje zapisnika sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 S obzirom da nije bilo primjedbi, Predsjednik je zaklju čio raspravu i dao na 

glasovanje Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana te konstatirao da je  

 sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN jednoglasno usvojen Zapisnik sa 

13. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana. 

3. Vijećnička pitanja 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Vijećnica Mira Šariri Busletta postavlja sljedeća pitanja: Pobliže objašnjenje u vezi 

postavljenih podzemnih kontenjera, u kojoj su fazi 5. izmjene Prostornog plana Općine 

Fažana? Može li se što poduzeti u vezi čišćenja stabala od bršljana? 

Načelnik odgovara kako su podzemni kontenjeri postavljani i navodi kako bi više o toj temi 

mogao reći Danijel Ferić, novi direktor Komunalca kojeg je on postavio. Ferić pobliže 

upoznaje prisutne sa aktivnostima postavljanja podzemnih kontenjera. Također, navodi kako 

je u fazi izrada web stranice Komunalca na kojoj će biti dostupne sve informacije i obavijesti. 

U vezi idućeg pitanja o 5. izmjenama Prostornog plana Općine Fažana, Načelnik navodi kako 

su izmjene poslane u Ministarstvo graditeljstva i u Istarsku Županiju, te kako je najznačajnija 

izmjena upravo ona u Pineti (povećanje kapaciteta za 20%). Po pitanju čišćenja stabla od 

bršljana, Donačelnica odgovara kako postoji mogućnosti da se angažira djelatnike Šumarije 

da se očiste stabla kako bi ih se sačuvalo. 



 Predsjednik vijeća konstatira da se vijećnik Pejin pridružio sjednici u 18,15 sati i 

da sada sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 Nadalje, vijećnica Jagoda Devescovi postavlja sljedeća pitanja: Kome bi se trebalo 

obratiti za nabavku kompostera i koliko bi to koštalo? Da li će i kada započeti izgradnja 

fekalne odvodnje u Peroju? Koliko se roditelja predalo zahtjev za isplatu novčane naknade za 

sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i do kada je rok isplate? 

Ferić odgovara kako će komposteri biti besplatni za sve zainteresirane mještane Općine 

Fažana.  

Što se tiče izgradnje Fekalne odvodnje, Načelnik odgovara kako je plan početka izvođenja 

radova početkom 2019. 

Po pitanju vezano uz sufinanciranje troškova nabavke udžbenika, Donačelnica navodi kako je 

do sada isplaćeno 138 zahtjeva za Osnovnu Školu, te da će biti isplaćeni i oni za srednju 

školu. Navodi kako je rok za predaju zahtjeva 30.11. kako bi isplaćena sredstva bila iz 

proračuna za 2018. godinu. 

 Vijećnik Mario Predan postavlja pitanje vezano uz odbor za statut, točnije, kakve su 

im ovlasti i o čemu mogu raspravljati? 

Pročelnik odgovara kako bi Odbor za statut trebao raspravljati više o formi, a manje o 

sadržaju. 

 Iduće pitanje Vijećnika Predana je upućeno Načelniku, a ono glasi: Da li se zna koliko 

je zaposlenika Uljanika sa područja općine Fažane? 

Načelnik odgovara da ukoliko dođe do stečaja u Uljaniku da bi se na Vijeću trebala donijeti 

Odluka ili Zaključak kojim bi se odobrila pomoć mještanima sa područja Općine, koji su 

zaposlenici Uljanika. Navodi da se trenutno ne zna broj zaposlenih u Uljaniku sa područja 

Općine Fažana. 

 Iduće pitanje vijećnika Predana, također upućeno Načelniku je da li je točno da je u 

Općini Fažani bio jedan investitor te o čemu se radi? 

Načelnik odgovara kako je jedan Talijan zainteresiran za investiranje. Donačelnica navodi 

kako su zainteresirani za Pinetu. 



 Vijećnica Sandra Piljan Lorencin postavlja dva pitanja Načelniku. Zanima ju da li se 

Općina Fažana javila na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu sredstava. 

Načelnik odgovara da se Općina javila na natječaj i da se nada da će dobiti sredstva koja bi 

iskoristili za uređenje plaža i slično. 

 Iduće pitanje je vezano uz Kamp Pinetu, točnije što je u planu tamo raditi. 

Načelnik odgovara kako Ministarstvo turizma želi staviti mobilne kućice, te kako je to van 

planske dokumentacije i nekorektno. Navodi kako je upućena protestna nota. 

 Vijećnik Nikša Ristić postavlja pitanje kakvi su planovi sa reciklažnim dvorištem, s 

obzirom na novi način prikupljanja otpada. 

Načelnik odgovara kako se reciklažno dvorište više neće nalaziti u centru Fažane (seli se na 

Galižansku cestu) iz razloga što se to ne može nalaziti u centru ukoliko se želimo turistički 

razvijati. 

 Nadalje, vijećnik Ristić postavlja pitanje da li ima naznake da se na prostoru bivše 

tvornice stakla započne sa izgradnjom. 

Načelnik odgovara da bi se započelo u dvije faze, početkom 2020. godine. Te da je naveo 

potencijalnim izvođačima  da prije gradnje moraju doći na Općinsko Vijeće prezentirati 

planove. 

 Iduće pitanje vijećnika Ristića je u vezi naplaćivanja parkinga, točnije, da li će se 

naplaćivati parking do kraja godine i na kojim mjestima. 

Ferić odgovara kako će se parking naplaćivati cijele godine  

 Vijećnica Dragana Belas postavlja pitanje vezano uz POS stanove, točnije navodi kako 

su stanovnici zamijetili određene nedostatke. 

Načelnik kaže da je za sve nedostatke zadužen APN, točnije, oni trebaju dati nalog 

izvođačima radova (tvrtka Rog d.o.o.) za ispravak nedostataka. 

 Iduće pitanje vijećnice Belas je u vezi boćališta kod igrališta, navodi da problem još 

uvijek nije riješen. 

Načelnik obrazlaže da je nesretnim slučajem pukla cijev vode od škole, koja se nalazi ispod 



samog boćališta. 

 Vijećnica Nicoletta Balija postavlja pitanje što je sa web stranicom Općine (novi 

logotip...) 

Načelnik odgovara kako se nitko nije javio na natječaj za održavanje web stranice, točnije 

kako su se dvije firme javile, ali nije zadovoljan ponudom. 

 Iduće pitanje vijećnice Balije vezano je za izmjere iza 43. istarske divizije, točnije, da 

li su geodeti angažirani i kada će doći izmjeriti s obzirom na probleme sa susjedom. 

Načelnik odgovara kako nije u mogućnosti poduzeti neke mjere s obzirom da nema dokaza, 

ali da se geodete može pozvati. 

 Vijećnik Igor Škatar postavlja pitanje što je sa projektom firme ART 21, točnije. zašto 

firma nije došla prezentirati projekt. 

Načelnik odgovara kako bi to trebala biti tematska sjednica. 

 Također, vijećnik Škatar postavlja pitanje vezano uz Fažansku cestu, to jest projekt 

ŽUC -a. 

Načelnik obrazlaže kako to radi tvrtka Via Ing, te da je ŽUC spreman financirati cestu u 

dužini jedan kilometar od mosta, a iduće godine od tamo nadalje. Što se tiče izgradnje 

kružnog toka na Fažanskoj cesti, navodi kako će to biti u prijedlogu proračuna. 

 Vijećnica Lilijana Vranjican postavlja tri pitanja vezano uz Dječji Vrti ć Sunce, navodi 

da se smanjio broj djece, a da se povećava broj zaposlenih. Iduće pitanje je koliko iznosi 

naknada za zauzimanje javne površine i da li oni koji imaju terasu mogu cijelu godinu koristiti 

javnu terasu? Posljednje pitanje je u kojoj je fazi spajanje Fažane sa Istarskim ipsilonom? 

Načelnik navodi kako ne zna točno koliki je broj djece u vrtiću, te riječ daje Direktorici vrtića 

koja obrazlaže kako se broj djece nije smanjio već povećao za 5 u odnosu na prošlu godinu, 

također, da se broj djelatnika nije povećao već smanjio za 1 odlaskom djelatnice na bolovanje. 

Navodi kako ima 103 djece u Vrtiću. 

Po pitanju vezano uz javnu površinu, točnije terase objekata, Načelnik obrazlaže da većina 

ima rješenje za korištenje terase do 01.10., a neki i do kraja godine. Te predlaže da komunalni 

redari utvrde činjenično stanje te izdaju rješenje. 



Vezano uz pitanje o spajanju Fažane s Istarskim ipsilonom, Načelnik obrazlaže kako se prvo 

mora riješiti i platiti projekt u iznosu od 150.000,00 kuna. 

4. Prijedlog Zaklju čka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu 

Dječjeg vrti ća Sunce za period od 01.09.2017. do 31.08.2018.   

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o 

odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrti ća Sunce za period od 01.09.2017. do 31.08.2018. 

te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno donesen 

Zaklju čak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrti ća 

Sunce za period od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine. 

5. Prijedlog Zaklju čka o Primanju na znanje Izvješća o radu Dječjeg vrti ća More za 

2017./2018. 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Donačelnica navodi da Direktorica Dječjeg vrtića More iz opravdanih razloga nije mogla 

prisustvovati. Također, ističe sve pohvale za rad vrtića. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje . Prijedlog Zaključka o Primanju na znanje Izvješća o 

radu Dječjeg vrti ća More za 2017./2018. te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno donesen 

Zaklju čak o Primanju na znanje Izvješća o radu Dječjeg vrti ća More za 2017./2018. 

 



6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2018. 

godinu 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik koji je ukratko obrazložio akt. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Danijel Ferić obrazlaže točku dnevnog reda i odgovara na pitanja Vijećnika. 

  S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2018. 

godinu 

7. Donošenje 

a) Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Načelnik odgovara na postavljena pitanje, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu. 

 



b) Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Danijel Ferić odgovara na postavljena pitanje, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu. 

c) Prijedlog I Izmjena i dopuna Društvenog i gospodarstvenog programa Općine Fažana 

za 2018. godinu 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Danijel Ferić odgovara na postavljena pitanje, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog I Izmjena i dopuna Društvenog i 

gospodarstvenog programa Općine Fažana za 2018. godinu te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog I Izmjena i dopuna Društvenog i gospodarstvenog programa Općine Fažana 

za 2018. godinu. 

 

 



d) Prijedlog Zaklju čka o II. Izmjenama Plana gradnje komunalno vodnih građevina za 

2018. godinu. (Vodovod Pula d.o.o.) 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Pročelnik odgovara na postavljena pitanja, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog Zaključka o II. Izmjenama Plana gradnje 

komunalno vodnih građevina za 2018. godinu. (Vodovod Pula d.o.o.) godinu te je 

konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog Zaklju čka o II. Izmjenama Plana gradnje komunalno vodnih građevina za 

2018. godinu. (Vodovod Pula d.o.o.) 

8. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Danijel Ferić odgovara na postavljena pitanja, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Fažana za 2018. godinu te je konstatirao da je sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2018. godinu. 

 

 

 



9. Prijedlog Odluke o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada 

 Predsjednik utvrđuje da mu nije dostavljen niti jedan amandman. 

 Predlagatelj akta je Načelnik. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Danijel Ferić odgovara na postavljena pitanja, te obrazlaže točku dnevnog reda. 

 S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave, predsjednik vije ća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje Prijedlog Odluke o sprječavanju nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te je konstatirao da je 

sa 

 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, jednoglasno usvojen 

Prijedlog Odluke o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada. 

10. Razno 

 Vijećnica Ružica Trkulja postavlja pitanje vezano uz izgradnju Doma za starije i 

nemoćne osobe, točnije u kojoj je fazi izgradnja istog. 

Načelnik obrazlaže kako je za to odabrano poduzeće Aestus te da se još mora dodatno vidjeti 

s njima kako bi se to moglo ostvariti. 

 

Završeno u 20,00 sati 

Zapisnik sastavila: Vera Belušić 

   

Predsjednik Općinskog Vijeća 

          Općine Fažana 

          Aleksej Mišan 

 


