REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/10
Urbroj: 2168/08-03/00-13Fažana, 29. lipnja 2013. godine

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana
29. lipnja 2013. godine, s početkom u 11,00 sati.
Prisutni vijećnici: Nikša Ristić, Mario Predan, Sandra Piljan Lorencin, Timotej Pejin, Ivan
Marčeta, Raul Marsetić, Sandra Nakić – Pavlić, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mira Šariri
– Busletta, Drago Klarić
Odsutni vijećnici: Lorena Žunić i Ivan Geršić (opravdano)
Ostali: Donačelnik Radomir Korać, Pročelnik Ivan Orović, Nataša Novak
Zapisničar: Iva Knapić
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Fažana gospodin Timotej Pejin ( u daljnjem
tekstu: Predsjednik) otvara sjednicu i pozdravlja prisutne.
Predsjednik proziva vijećnike, te utvrđuje je da je prisutno 11 od ukupno 13 vijećnika, te da
sjednica Općinskog vijeća može započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke.
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1. Prijedlog odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od
2013. – 2015. godine
Predsjednik obavještava vijećnike da je zaprimljen prijedlog vijećnice Sandre Nakić Pavlić za
izmjenu i dopunu dnevnog reda i to:
„točku 1. Vijećnička pitanja“ i
„točku 3. razno“.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić obrazlaže svoj prijedlog dopune Dnevnog reda navodeći da su
to uobičajene točke Dnevnog reda gdje bi ona postavila pitanja kao što su npr. zašto nisu
dobili statut ili financijska izvješća koja moraju biti gotova do 30.06., te već kad su se morali
svi sastati zašto se odmah nije moglo riješiti pitanje verifikacije mandata nove vijećnice
Dragane Belas.
Predsjednik vijeća odgovara vijećnici kako će nova sjednica vijeća biti zakazana za najkasnije
deset dana gdje će sve navedeno biti pripremljeno i odrađeno. Ova sjednica je zakazana pod
hitno, dok će sve navedeno biti odrađeno na trećoj sjednici Općinskog vijeća.

Nakon pojašnjenja vijećnica Sandra Nakić Pavlić povlači prijedlog.
Obzirom da nije više bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda Predsjednik
daje na glasovanje predloženi Dnevni red.
Sa jedanaest glasova ZA, bez glasa protiv i bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
Predsjednik napominje da su vijećnici prijedlog Odluke dobili u pisanom obliku, a predlagač
Odluke je Načelnica, odnosno Donačelnik.
Nakon toga Predsjednik otvara raspravu.
Pročelnik konstatira da se Odluka mora donijeti i dostaviti Ministarstvu poljoprivrede do 30.
lipnja 2013. godine, kako bi Ministarstvo poljoprivrede u roku to proslijedilo Europskoj
komisiji, obzirom da se potpore mogu isplaćivati tek nakon što Ministarstvo poljoprivrede
dobije suglasnost Europske komisije. Da bi Općina Fažana u 2014. i 2015. koristila te
potpore, mora se donijeti pravni akt koje je donijet upravo na ovom Vijeću.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić javlja se za riječ te ukazuje na pogreške u datumima u
dostavljenom materijalu, iako konstatira da su to samo tehničke pogreške .
Također konstatira da kao vijećnica nema ništa protiv sazivanja hitne sjednice ukoliko je to u
interesu Općine, međutim postavlja pitanje da kako to da iako je Pravilnik o načinu
prijavljivanja i prikupljanja podataka neizmijenjen od veljače 2013. godine, ta se Odluka tek
sada hitno donosi. Postavlja pitanje za gospodina Koraća, zašto se ta Odluka nije donijela u
prošlom Vijeću, te da li je sve što je bilo potrebno do sada već dostavljeno u elektroničkom
obliku Ministarstvu poljoprivrede.
Donačelnik odgovara vijećnici da su svi gradovi i općine sazvali hitne sjednice, no
međutim nigdje nije propisano da ovo mora biti Odluka Vijeća, već to mogu donijeti
Načelnica ili Donačelnik, kao što je slučaj u gradu Umagu gdje je Gradonačelnik donio tu
odluku bez sazivanja sjednice. Međutim, kako bi se zaštitili, da ne bi došlo do toga da se u
budućnosti ta sredstva ne mogu iskoristiti odlučeno je da se sazove sjednica Vijeća.
Pročelnik daje vijećnici obrazloženje da naziv pravnog akta u navedenom pravilniku
nije jasno definiran. Naime, Općina Fažana je donijela Društveno gospodarski program kao
dio Proračuna na sjednici Vijeća u studenom prošle godine. Općina je također dostavila 27.
02. 2013. godine, dopis sa svim potporama i pravnim aktima Ministarstvu poljoprivrede,
međutim Ministarstvo poljoprivrede komunicira sa Europskom komisijom i njihovo
tumačenje je da Društveno gospodarski program kao dio proračuna za 2013. Godinu nije
dovoljan, već šalje se na dopunu i zahtjeva poseban pravni akt. Obzirom da taj akt nije u niti
jednoj općini ni gradu donijet na vrijeme, već svi to donose u zadnjih par dana, vidljivo je da
je došlo do neke greške u komunikaciji sa Ministarstvom poljoprivrede.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić je djelomično zadovoljna sa obrazloženjem, budući da i
dalje smatra da se taj akt mogao donijeti ranije.
Predsjednik pita prisutne da li se još neko javlja za riječ.
Obzirom da se nitko nije javio, Predsjednik daje na glasovanje gore navedeni
prijedlog.
Sa jedanaest glasova ZA, bez glasa protiv i bez glasa suzdržanih, jednoglasno je usvojen
prijedlog Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013. –
2015. godine.
Predsjednik zaključuje sjednicu.
Sjednica završena u 11,20 sati
Zapisničar: Iva Knapić
PREDSJEDNIK:
Timotej Pejin

