REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/11
Urbroj: 2168/08-03/00-13Fažana, 10. srpnja 2013. godine

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana
10. srpnja 2013. godine, s početkom u 18,00 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 (u ostavci)
Ostali: Donačelnik Radomir Korać, Pročelnik Ivan Orović, Ravnateljica DV Sunce, Mirko
Gortan, Dragana Belas, 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 donačelnika gospodina Radomira Koraća,
ravnateljicu DV Sunce gospođu Liljana Brajić, Natašu Novak, Medije, buduću vijećnicu
Draganu Belas, te ostale prisutne.
Predsjednik proziva vijećnike, te utvrđuje je da je prisutno 12 od ukupno 13 vijećnika.
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Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. Sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
Vijećnička pitanja
Izvješće mandatno verifikacijske komisije
Polaganje prisege nove vijećnice
Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu
DV Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013.
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 776/4 k.o. Fažana
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Fažana
Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općine Fažana:
a) Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje
b) Odbor za proračun, financije i razvoj
c) Odbor za sport i kulturu

d) Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost
11. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja
12. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu
Općine Fažana
13. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli
14. Razno
Predsjednik obavještava vijećnike da je zaprimljen prijedlog vijećnice Sandre Nakić Pavlić za
izmjenu dnevnog reda i to:
„točku 3. Dnevnog reda- Izvješće Mandatno verifikacijske komisije postaje toč. 1. Dnevnog
reda“ i
„točku 4. Dnevnog reda – Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana
postaje 2. Točka Dnevnog reda, a nakon nje slijede redom navedene točke Dnevnog reda“.
„Točka 7. Dnevnog reda-Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta 776/4, k.o.
Fažana, birše se“
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić obrazlaže da iako je dala jedan jedinstven prijedlog želi da se o
svakoj točci prijedloga zasebno glasa.
Obzirom da je Mandatno verifikacijska komisija već utvrdila da je prijedlog Dragane Belas za
vijećnicu valjan, iz praktičnih razloga smatra da bi bilo bolje da odmah sjedne za stol sa
ostalim vijećnicima i započne sa radom.
Nadalje, građevinsko zemljište se prodaje po početnoj cijeni od 130 Eura po m2, te vijećnica
smatra da nije pravo vrijeme, obzirom na recesiju, za prodaju tako atraktivnog zemljišta.
Nije dostavljeno Izvješće o izvršenju proračuna, pa vijećnici nemaju dovoljno materijala za
vidjeti da li je ova prodaja potrebna.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog Sandre Nakić Pavlić -točku 7. Dnevnog reda –
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 776/4 k.o. Fažana
Sa pet glasova ZA ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić, Drago
Klarić), sedam glasa protiv (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin) i bez glasa suzdržanih, prijedlog
nije usvojen.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog Sandre Nakić Pavlić da„točka 3. Dnevnog redaIzvješće Mandatno verifikacijske komisije postaje toč. 1. Dnevnog reda“ i „točka 4. Dnevnog
reda – Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana postaje 2. Točka
Dnevnog reda, a nakon nje slijede redom navedene točke Dnevnog reda“.
Sa pet glasova ZA( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić, Drago
Klarić), sedam glasa protiv (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin) i bez glasa suzdržanih, prijedlog
nije usvojen.
Predsjednik daje na glasovanje predloženi Dnevni red.
Sa osam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić) i četiri glasa protiv
( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić ) te bez glasa suzdržanih,
dnevni red je usvojen.
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1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. Sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
Predsjednik predlaže izmjenu Zapisnika sa konstituirajuće sjednice na strani 6. i to:
- Prijedlog je sa dvanaest glasova za, bez glasa protiv i bez glasa suzdržanih,
„jednoglasno donio odluku“ , sada glasi: „Prijedlog je jednoglasno usvojen“;
- Prijedlog je sa sedam glasova za, bez glasa protiv i pet glasa suzdržanih, „donio
odluku“ , sada glasi: „Prijedlog je usvojen“.
Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko drugi se ne javlja za riječ.
Predsjednik daje na glasanje Zapisnik sa konstituirajuće sjednice.
Zapisnik sa primjedbama je sa dvanaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih,
jednoglasno usvojen.
Predsjednik otvara raspravu za Zapisnik sa 2. sjednice vijeća, međutim nitko drugi se ne javlja
za riječ.
Predsjednik daje na glasanje Zapisnik sa 2. sjednice.
Zapisnik je sa dvanaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, jednoglasno
usvojen.
2. Vijećnička pitanja
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje zašto nema Načelnice?
Predsjednik odgovara da je prisutan Donačelnik, a Načelnica je na sjednici Sabora.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje Donačelniku kakvo je stanje na računu Općine danas,
otprilike.
Donačelnik odgovara da je stanje otprilike 10 milijuna.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje zašto do danas nisu dobili Godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna, obzirom da je zakonom propisano da isto mora biti podnijeto do 01.
lipnja 2013. godine. Da je takvo izvješće dostavljeno vijećnica bi možda onda bila za prodaju
zemljjišta.
Donačelnik odgovara da vijećnici moraju dobiti te izvještaje od odbora koji se danas
formiraju, te da se danas usvaja samo odluka o procjeni zemljišta, a ne i prodaja.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje zašto nije dostavljeno Izvješće o održavanju komunalne
infrastrukture do danas obzirom da je zakonom propisano da ono mora biti podnijeto do kraja
ožujka. Također do kraja ožujka mora biti podnijeto Izvršenje programa gradnje, međutim isto
nije dostavljeno.
Donačelnik se nadovezuje na rečeno, konstatirajući da je i sam bio vijećnik 2009. godine, te
da je onda tražio Izvršenje programa gradnje, dok je ondašnja Predsjednica vijeća gospođa
Sandra Nakić Pavlić odgovorila da to nije bitno.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić konstatira da se kao bivša Predsjednica vijeća uvijek zalagala
da materijali budu što potpuniji.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje u kojoj su fazi legalizacija nogometnog igrališta i proširenje
dječjeg vrtića.
Donačelnik odgovara da proširenje vrtića mora biti uključeno u proračun. Shodno tome
gradnja bi započela u 2014. godini, a uključeno će biti u proračun 2013. godine
Vezano za legalizaciju nogometnog igrališta Donačelnik konstatira da su tek prije par dana
završeni sudski procesi te da je potpisana nagodba. Općina je u posjedu nogometnog igrališta
i dobila je ključeve istog. Kad ishoduju lokacijsku dozvolu od Županije, koja se čeka
godinama, igralište će se konačno privesti svrsi.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje da li Općina Fažana ima kontakt policajca.
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Donačelnik konstatira da nema, međutim da je Načelnica o tome već razgovarala sa
Ministrom Mup-a.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje da li postoji mogućnost dostavljanja
amandmana elektroničkim putem.
Predsjednik odgovara da je dobio službeni e-mail na koji će se takve stvari moći dostavljati.
Nadalje, prikupljeni su popunjeni obrasci svih vijećnika koji će biti objedinjeni i dostupni
svim vijećnicima.
Predsjednik zaključuje drugu točku dnevnog reda.
3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije
Predsjednica Mandatno – verifikacijske komisije, Sandra Piljan Lorencin, podnosi
izvješće sa sjednice održane 01. srpnja 2013. godine, na kojoj je izvršen uvid u ostavku
Lorene Žunić od dana 12. lipnja 2013. godine. Temeljem očitovanja IDS-a od 12. lipnja 2013.
godine za zamjenika je određena Dragana Belas. Mandatno verifikacijska komisija podnosi
izvješće kako su ispunjeni su uvjeti za verifikaciju mandata vijećnice Dragane Belas te
jednoglasno donosi Rješenje o verifikaciji mandata vijećnice Dragane Belas.
4. Polaganje prisege nove vijećnice
Predsjednik vijeća je pročitao slijedeću Svečanu prisegu:
PRISEŽEM DA ĆU DUŽNOST ČLANA VIJEĆA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO, U
CILJU GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG PROBITKA OPĆINE FAŽANA, ISTARSKE ŽUPANIJE I
REPUBLIKE HRVATSKE, DA ĆU SE U OBAVLJANJU DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI
USTAVA, ZAKONA I STATUTA OPĆINE FAŽANA I DA ĆU ŠTITITI USTAVNI POREDAK
REPUBLIKE HRVATSKE.

Vijećnica Dragana Belas priseže i potpisuje prisegu. Predsjednik čestita vijećnici.
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom
radu DV Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013.
Ravnateljica DV Sunce Liljana Brajić konstatira da je dostavljeno izvješće u kraćoj formi, te
da će biti dostavljeno znatno potpunije godišnje izvješće.
Predsjednik otvara raspravu, no nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na glasanje.
Sa trinaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012.
godini
Predsjednik otvara raspravu, no nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na glasanje.
Sa trinaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 776/4 k.o. Fažana
Predsjednik daje uvodno pojašnjenje: nekretnina o kojoj je riječ nalazi se u zoni obuhvata
UPU turističke zone San Lorenzo i nalazi se u ZOP-u. Taj urbanistički plan donesen je 2007.
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Godine. Od tada pa do danas nije ništa rađeno. Cjelovitost tog UPU-a i turističke zone je
povrijeđena odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom je Vatrogasni kamp, koji je sastavni
dio tog područja, predan na uporabu na 50 godina Hrvatskoj Vatrogasnoj zajednici, bez
suglasnosti Općine Fažana.
Predlagatelj ovog akta je Načelnica Općine Fažana koju zamjenjuje Donačelnik.
Donačelnik dodaje da je cijenu nekretnine procijenio ovlašten sudski vještak, te da se danas
donosi samo odluka da se prihvaća predložena cijena.
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Geršić navodi da je UPU donijet 2007. godine, te da su planovi privatnih investitora
trebali obogatiti ponudu Općine, međutim da se od onda ništa nije napravilo. Također navodi
da je prodaja ovako atraktivnog zemljišta u doba krize nije profitabilno te da je zadana cijena
preniska za takvo zemljište.
Donačelnik odgovara da vlasnici susjednog zemljišta Profficio nekretnine prodaju zemljište
za 2 milijuna Eur-a, a vilu za 5 milijuna Eur-a, već tri godine a da nitko ne želi kupiti. Taj
iznos kad se podijeli sa kvadraturom cijena iznosi otprilike 132 Eura. Nadalje, ovom se
odlukom samo utvrđuje da se može prodati po toj cijeni.
Vijećnik Geršić navodi da se u ovoj točci dnevnog reda daje suglasnost za prodaju
građevinskog zemljišta, jer nakon ove suglasnosti za procjenu, može se raspisati natječaj bez
daljnje odluke vijeća.
Pročelnik pojašnjava da s obzirom na procjenu sudskog vještaka prema Zakonu o lokalnoj
upravi i samoupravi i prema Statutu Općine Fažana, kad je takva cijena tijelo koje je nadležno
za prodaju je Općinsko vijeće. Ova Odluka je ona koja omogućuje provedbu natječaja, a
vijeće mora potvrditi Odluku o prodaji nekretnine, u slučaju da do toga dođe. Vijeće je tijelo s
kojim sve počinje i završava.
Vijećnik Geršić nadodaje da kad se izgradi Fažana jug ostaje bez površine za uređenje zelene
oaze, već će sve biti izgrađeno.
Donačelnik odgovara vijećniku da pored ovog zemljišta Općina je u vlasništvu još 80 000 m2
zemljišta koji može poslužiti toj svrsi. Trenutno je to područje u prostornom planu
namijenjeno za T2.
Obzirom da se nitko više ne javlja za riječ Predsjednik zaključuje raspravu po ovoj točci i daje
na glasovanje prijedlog odluke.
Sa sedam glasova ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin), pet glasa protiv (Ivan Geršić, Ivan
Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić, Dragana Belas) te jedan suzdržan ( Drago
Klarić ), prijedlog je usvojen.
8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine
Fažana
Predsjednik napominje da je davno uočena potreba za osnivanjem Odbora za poljoprivredu i
ribarstvo, te da je zahtjeva sve više. Predlagatelj ove Odluke je Načelnica općine Fažana.
Predsjednik otvara raspravu, no nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na glasanje.
Sa trinaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općine Fažana
Predsjednik konstatira da nije dostavljen ni jedan amandman.
Predlagatelj ovog prijedloga je Odbor za izbor i imenovanja čiji je Predsjednik Mirko Novak.
Predsjednik otvara raspravu.
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Vijećnik Marsetić konstatira da se od točke 9. do točke 12. Dnevnog reda izabiru članovi
radnih tijela, i to 33 osobe od čega su članovima IDS-a dodijeljena samo dva mjesta. Postavlja
pitanje gospodinu Novaku da mu obrazloži stručnost odabranih članova.
Vijećnik Novak odgovara da ne može komentirati stručnost članova obzirom da se Odbor pri
odlučivanju bazira na činjenici da li je zakonski sve podneseno i koje su stranke sve podnijele
prijedloge.
Vijećnik Ristić konstatira da je IDS dao prijedlog za samo pet ljudi na 33 otvorena mjesta, od
čega je dvoje ljudi odabrano.
Vijećnik Geršić obrazlaže da su za sedam radnih tijela dali prijedlog za šest ljudi, za svaki
odbor po jedan član. U vijeću za koncesijska odobrenja su već dva predstavnika koji nisu
predstavnici općine pa vladajuća koalicija mora imati većinu i zbog toga IDS nije ni
predložio svog člana.
Predsjednik odgovara da su stranke SDP - HSU potpisnice koalicijskog sporazuma i temeljem
tog sporazuma stranke su podnijele prijedlog prema vlastitoj procjeni. Nadalje, u jednom
sazivu vijeća nije bilo niti jednog člana opozicije.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasanje Prijedlog za članove Odbora za komunalno
gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje.
Sa osam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez glasa protiv te
pet glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić,
Dragana Belas), prijedlog je usvojen.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog za članove Odbora za proračun, financije i razvoj.
Sa trinaest glasova ZA bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog za članove Odbora za sport i kulturu .
Sa osam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez glasa protiv te
pet glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić,
Dragana Belas), prijedlog je usvojen.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog za članove Odbora za socijalnu skrb i društvene
djelatnosti.
Sa osam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez glasa protiv te
pet glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić,
Dragana Belas), prijedlog je usvojen.
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost
Predsjednik otvara raspravu, no nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na glasanje.
Sa trinaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
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11. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja
Pročelnik obrazlaže da u ovom vijeću su tri predstavnika lokalne samouprave, jedan
predstavnik Županije i jedan predstavnik Lučke kapetanije. Telefonskim razgovorom sa
Lučkom kapetanijom predložen je na to mjesto gospodin Mihaljevac, a dopisom Županije
gospodin Banković.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje da kako gospodin Đurkić i gospodin Grbac, koji su vlasnici
beach bara, mogu biti članovi vijeća za koncesijska odobrenja.
Vijećnik Ristić demantira tu tvrdnju navodeći da je on sam nositelj koncesijskog odobrenja,a
ne gospodin Damir Grbac, te da ni gospodin Ivan Đurkić nije nositelj koncesije, već gospodin
Đombić.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasanje.
Sa osam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez glasa protiv te
pet glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić,
Dragana Belas), prijedlog je usvojen.
12. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu
Općine Fažana
Vijećnik Novak napominje da je u pisanim materijalima došlo do omaške. Naime, jedino ova
komisija mora imati pet zamjenika. Ta je sjednica održana 03. srpnja 2013. godine, a 04.
srpnja 2013. sazvana je telefonska sjednica na kojoj se glasalo o Prijedlogu za zamjenike.
Prijedlog je dala samo koalicija SDP-HSU. Vijećnike Geršić napominje da IDS nije dao
prijedlog za zamjenike obzirom da niti jedan njihov član nije izabran u toj komisiji.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasanje.
Sa sedam glasa ZA (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda
Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin), bez glasa protiv te šest glasa
suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić, Dragana Belas,
Drago Klarić), prijedlog je usvojen.
13. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli
Predsjednik obrazlaže da vijeće odabire samo četiri kandidata za suca porotnika međutim da
konačnu odluku donosi Županijski sud u Puli.
Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ, pa Predsjednik zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasanje.
Sa trinaest glasa ZA, bez glasa protiv te bez glasa suzdržanih, prijedlog je jednoglasno
usvojen.
14. Razno
Predsjednik obavještava prisutne da je gospodin Geršić dostavio Odluku o imenovanju Kluba
vijećnika Istarskog demokratskog sabora u Općinskom vijeću Općine Fažana.
Vijećnik Geršić čita pismo bolesnog sumještanina Fažane – Gustovarac Slobodana, koji traži
pomoć.
Predsjednik odgovara da su upoznati sa slučajem te da će se postupiti po socijalnom
programu.
Predsjednik daje riječ koordinatorici za socijalnu skrb i društvene djelatnosti gospođi Nataši
Novak koja obrazlaže da je ona na raspolaganju 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. Nadalje,
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osobno je upoznata sa slučajem Gustovarac Slobodana, međutim on ima najveću propisanu
naknadu iz socijalnog programa a i njegov sin ima status kao bolesna osoba. Navodi u pismu
nisu točni jer nitko nema stalnu mjesečnu potporu od 1.500,00 Kn, već je stalna naknada u
rasponu od 100 do 500 Kn.
Predsjednik zaključuje sjednicu.
Sjednica završena u 19,35 sati
Zapisničar: Iva Knapić
PREDSJEDNIK:
Timotej Pejin
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