REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/12
Urbroj: 2168/08-03/00-13Fažana, 01. kolovoza 2013. godine

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana
01. kolovoza 2013. godine, s početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mario Predan, Sandra Piljan Lorencin, Ivan
Marčeta, Raul Marsetić, Sandra Nakić – Pavlić, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mira Šariri
– Busletta, Drago Klarić, Ivan Geršić i Dragana Belas
Odsutni vijećnici: /
Ostali: Načelnica Ada Damjanac, Donačelnik Radomir Korać, Pročelnik Ivan Orović,
Pomoćnica pročelnika Nataša Milohanović, direktor Komunalca d.o.o. Mirko Gortan,
koordinatora za socijalnu skrb Nataša Novak, ravnateljica DV „Sunce“ Liljana Brajić, mediji
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 Načelnicu, donačelnika, Pročelnika,
Pomoćnicu pročelnika i ostale prisutne.
Predsjednik proziva vijećnike, te utvrđuje je da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica
Općinskog vijeća može započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik obavještava vijećnike da je zaprimljen prijedlog predsjednice Kluba
vijećnika IDS-a Sandre Nakić Pavlić za izmjenu i dopunu dnevnog reda i to da „točka 18.“
bude odmah usvajanju a ne samo prvo čitanje.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić obrazlaže svoj prijedlog dopune Dnevnog reda navodeći da se
tom odlukom ide na ruku građanima obzirom da se smanjuje komunalni doprinos, a za to
postoji i pravna osnova, pa bi bilo dobro da se ta odluka odmah donese te postavlja pitanje
koji su razlozi da danas bude samo prvo čitanje.
Načelnica odgovara vijećnici da je njen prijedlog da danas bude prvo čitanje i da se o
prijedlogu raspravlja, budući da je uočeno da su u ovom prijedlogu izostavljeni branitelji,
djeca branitelja te graditelji prve nekretnine, pa je potrebno sam prijedlog upotpuniti.
Nakon obrazloženja vijećnica Sandra Nakić Pavlić povlači prijedlog.
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Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
Vijećnička pitanja
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu
Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
Godinu
7. Prijedlog I izmjena Društvenog i gospodarskog programa Općine Fažana za 2013.
Godinu
8. Prijedlog I izmjena Socijalnog programa Općine Fažana za 2013. godinu
9. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2013. Godinu
10. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 838/12 i kč. br. 838/16, k.o.
Fažana
11. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 795/1, kč.br. 795/4 i kč.br.
795/5, k.o. Fažana
12. Prijedlog rješenja o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:
a) Odbor za poljoprivredu i ribarstvo
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Fažana
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Trgovačkog društva Komunalac Fažana
d.o.o. za 2012. godinu
15. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
16. Prijedlog Statuta Općine Fažana
17. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj
18. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu – prvo
čitanje
19. Informacija – Izvješće o obavljenoj reviziji u Zajednici sportskih udruga Općine Fažana
20. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Predsjednik vijeća daje predloženi dnevni red na glasovnje te konstatira da je sa 13
glasova „ZA“ dnevni red jednoglasno usvojen.
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić javlja se za riječ te upućuje na nedostatke u zapisniku i to:
- str.6 st. 11 nakon teksta „ mora imati većinu“ valja stajati „ i zbog toga IDS nije ni
predložio svog člana“,
- str.6 st. 22-25 briše se, a nakon teksta „ Predsjednik daje na glasanje Prijedlog za
članove Odbora za proračun, financije i razvoj“, valja stajati da je „ sa 13 glasova
„ZA“ prijedlog je jednoglasno usvojen“,
- str.8 iza teksta „nitko nema stalnu novčanu“, dodaje se riječ „potporu“
Obzirom da nije bilo više primjedbi, Predsjednik je dao zapisnik na usvajanje te je
konstatirao da je sa 13 glasova „ZA“ zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
sa primjedbama jednoglasno usvojen.
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2. Vijećnička pitanja
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje zašto se ne poštuje Zakon o komunalnom gospodarstvu
obzirom da nisu dobili Realizaciju programa gradnje.
Načelnica odgovara vijećniku da su to dobili danas u materijalima.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje dali se li razmišljalo o sufinanciranju knjiga i
dali ima mjesta u proračunu za to.
Načelnica odgovara da u ovom proračunu nema mjesta, već ako se takva odluka donese
definitivno treba ići u rebalans proračuna pa treba vidjeti gdje skinuti da bi se otvorila jedna
nova stavka za udžbenike. Međutim, postoji naznaka da će ministarstvo sufinancirati
udžbenike pa dok se ne dobije konkretna informacija ne može se o tome ni raspravljati.
Vijećnica Nakić postavlja pitanje koja je visina naknade za reklame, npr. na kružnom toku za
restorant „Jedro“ i „Šurida“.
Zamjenica pročelnika odgovara da je to prema pravilniku ovisno o veličini.
Vijećnica Nakić smatra da je do ožujka trebala biti održana sjednica vijeća pa makar samo po
jednoj točci, jer Program održavanja komunalne infrastrukture i Realizacija programa gradnje
nisu dostavljeni do danas.
Predsjednik zaključuje raspravu.

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. godinu
Načelnica kao predlagatelj ovog prijedloga daje riječ pomoćnici pročelnika Nataši
Milohanović koja obrazlaže podatke u dostavljenim materijalima.
Donačelnik konstatira da su prihodi poslovanja 11% za manji, prihodi o prodaje
realizirani su sa 70% više, rashodni poslovanja su realizirani sa 11% manje.
Višak sredstava je cca 16 milijuna kuna. Najinteresantniji je podatak da su prihodi
od poreza realizirani sa 6% više, prihodi od imovine su realizirani na nivou 2011. godine,
upravne i administrativne pristojbe su realizirane sa 3% manje. Komunalne naknade su
ostvarene sa 8% više,a Općinska uprava je realizirana sa 64 % planiranog.
Planirano je 27 milijuna kuna za Uređenje komunalnih djelatnosti i uređenje
prostora, a taj plan je realiziran sa 54%. Razrađeno po stavkama možemo vidjeti da – Program
izgradnje nerazvrstanih cesta – ulica Matija Vlačić – planirano je milion i dvjesto tisuća
kuna,a realizirano je 64 tisuće kuna, iz razloga što se nije uspjelo sa vlasnicima izvlastiti
zemljišta.
Nadalje, Program javnih površina – izgradnja dijela nogostup na Vodnjanskoj cestinije realiziran u cijelosti iz razloga što gospođe Gumbas i Crnčić nisu uspjeli izvlastiti. Ured
državne uprave u ovom slučaju nije kvalitetno odradio svoj posao obzirom da se predmet
Vodnjanske ceste rješava već dvanaest godina.
Rekonstrukcija ulaza u Multimedijalnog centra nije realizirana u 2012 godini.
Izgradnja nogometnog igrališta realizirana je sa 0, obzirom da su tek u 2013. godini
okončani sudski procesi te će izgradnja biti realizirana u ovoj godini.
Kod javne rasvjete nije realizirana samo rasvjeta na Rivi, zbog lokacijske dozvole
koja se čeka.
Izgradnja oborinske odvodnje realizirana je sa 5% iz razloga što je potpisan
sporazum sa Hrvatskim vodama o rekonstrukciji starogradske jezgre u Fažani, pa je taj dio
prebačen u 2012/2013 .
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Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Marsetić postavlja pitanje vezano za rashode poslovanja i to stavku usluge
promidžbe i informiranja, na što se odnosi utrošen iznos.
Načelnica obrazlaže da se tu radi o Fažanskom libru, Fažanskom kolokviju, Amfori i
Fažanskoj kronici.
Vijećnik Marsetić postavlja pitanje da mu se dostavi pismenim putem za slijedeću
sjednicu podaci koliko je utrošeno na sjednice vijeća, a koliko za svaki odbor posebno.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić ukazuje na tehničke pogreške u dostavljenom
materijalu. Također napominje da u materijalima nije dostavljen Izvještaj o zaduživanju na
domaćem i stranom tržištu kapitala i Izvještaj davanju državnih jamstava.
Načelnica odgovara da nije bilo zaduženja na stranim tržištima niti su se davala
državna jamstva, pa kad nije bilo zaduženja nisu se ni izvještaji mogli dostaviti.
Vijećnica Sandra Nakić postavlja pitanje pročelniku jesu li uobičajena ovakva
odstupanja u izvršavanju proračunu od planiranog i zašto nije napravljen rebalans do kraja
2012. godine.
Zamjenica pročelnika odgovara da se može napraviti rebalans ali da se može
napraviti preraspodjela pozicija, te da su oba postupka ispravna.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje kada smatraju da članovi odbora
moraju dobiti materijale za sjednice odbora.
Načelnica odgovara da je došlo do propusta stručnih službi, i da je upoznata da su
neki članovi dobili materijale na sjednici te da se isto neće ponoviti.
Vijećnik Geršić smatra da pošto postoji institut rebalans proračuna da bi se isti
trebao i koristiti. Nadalje postavlja pitanje - što je sa povratom komunalnog doprinosa.
Načelnica odgovara da se revizija u jedinicama lokalne samouprave provodi svake
dvije godine, i da Općina Fažana nažalost od 2000 godine dobiva uvjetno mišljenje, međutim
ona je ona osobno poslala trideset stranica obrazloženja na svako pitanje, nakon čega su iz
revizije molili da se Općina složi sa njihovim mišljenjem obzirom da im je veliki problem
mijenjati mišljenje. Nadalje uplaćeni iznos komunalnog doprinosa, može se koristiti za
program gradnje, pa je komunalni doprinos realiziran u potpunosti i nema se što vratiti jer su
sredstva utrošena.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić ima pitanje vezano za kredit koji je od strane Općine
podignut 2009 godine, te postavlja pitanje jesu li sredstva korištenja namjenski, te zašto se
kredit ne zatvori, obzirom da Općina ima viška sredstava na računu.
Načelnica odgovara da je kredit podignut kako bi se vratili zatečeni dugovi 2009.
godine, između ostalog stavka kredita je i nogometno igralište – pa su se sredstva čuvala u
slučaju da se moraju vratiti do okončanja sudskih sporova. Uvjeti kredita su vrlo povoljni
obzirom da je kunski kredit sa fiksnom kamatom stopom, a kredit se zatvara iduće godine.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje da li će se za groblje koristit
sredstva iz kredita.
Načelnica odgovara vijećnici da su sredstva za groblje namijenjena iz prodaje
zemljišta.
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik vijeća zaključio je raspravu
i dao na glasovanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. godinu, te
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ ( Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Jagoda
Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin i Drago Klarić), bez
glasa protiv te 5 glasa suzdržanih ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić,
Dragana Belas, Raul Marsetić) prijedlog usvojen.
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4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu
Načelnica kao predlagatelj obrazlaže da se ovdje radi o manjku primitaka od
financijske imovine koji se provlači godinama i on se sa viškom mora preraspodijeliti.
Predsjednik otvara raspravu međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na glasovanje
prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godine, te konstatira da je sa 8
glasova „ZA“ ( Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mario Predan,
Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin i Drago Klarić), bez glasa protiv te 5 glasa
suzdržanih ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić, Dragana Belas, Raul Marsetić)
prijedlog usvojen.
5. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu, te konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša
Ristić, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan
Lorencin i Drago Klarić), bez glasa protiv te 5 glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta,
Sandra Nakić Pavlić, Dragana Belas, Raul Marsetić) prijedlog usvojen.
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog I izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
godinu, te konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak,
Jagoda Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin i Drago
Klarić), bez glasa protiv te 5 glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić
Pavlić, Dragana Belas, Raul Marsetić) prijedlog usvojen.
7. Prijedlog I izmjena Društvenog i gospodarskog programa Općine Fažana
za 2013. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić javlja se za riječ navodeći da su po točkama dnevnog
reda do sada članovi IDS-a bili suzdržani iz razloga što nisu dobili materijale koji oni
smatraju da trebaju dobiti, međutim pošto se po ovoj točci donose odluke kojima se pomaže
vrtiću, školi itd, vijećnici članovi IDS-a izrazit će se pozitivno.
Nitko se drugi ne javlja za riječ pa Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Prijedlog
I izmjena Društvenog i gospodarskog programa Općine Fažana za 2013. godinu, te konstatira
da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
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8. Prijedlog I izmjena Socijalnog programa Općine Fažana za 2013. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog Prijedlog I izmjena Socijalnog programa Općine Fažana za 2013. godinu,
te je konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
9. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2013. godinu
Načelnica obrazlaže da je najvažnija stavka skidanje kredita iz proračuna obzirom da
su sredstva za groblje dobivena iz prodaje zemljišta.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2013. godinu, te
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Jagoda
Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin i Drago Klarić), bez
glasa protiv te 5 glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić, Dragana
Belas, Raul Marsetić) prijedlog usvojen.
10. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 838/12 i kč. br.
838/16, k.o. Fažana
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 838/12 i kč. br.
838/16, k.o. Fažana, te konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša Ristić,
Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan
Lorencin i Drago Klarić), 5 glasa protiv (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić,
Dragana Belas, Raul Marsetić) te bez suzdržanih prijedlog usvojen.
11. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 795/1, kč.br.
795/4 i kč. br. 795/5, k.o. Fažana
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč.br. 795/1, kč.br. 795/4 i kč.
br. 795/5, k.o. Fažana, te konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša Ristić,
Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan
Lorencin i Drago Klarić), 5 glasa protiv (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić,
Dragana Belas, Raul Marsetić) te bez suzdržanih prijedlog usvojen.

12. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:
a) Odbor za poljoprivredu i ribarstvo
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Marsetić javlja se za riječ navodeći da je i ovaj put ključ za imenovanje bila
politička pripadnost. Naime, IDS je predložio Ivana Marčetu čija je familija najveća
poduzetničko poljoprivredna realnost na području Općine Fažana pa je to najbolja referenca.
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Obzirom da se nitko više ne javlja za riječ Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog
rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:Odbor za poljoprivredu i
ribarstvo, te konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ (Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak,
Jagoda Devescovi, Mario Predan, Mira Šariri – Busletta, Sandra Piljan Lorencin), bez glasa
protiv te 6 glasa suzdržanih (Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Sandra Nakić Pavlić, Dragana
Belas, Raul Marsetić i Drago Klarić) prijedlog usvojen.
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine
Fažana
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine
Fažana, te konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Trgovačkog društva
Komunalac Fažana d.o.o. za 2012. godinu
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje kada je bio natječaj za direktora
Komunalca, obzirom da je gospodin Mirko Gortan prije bio v.d.
Mirko Gortan obrazlaže da oznaka v.d. više ne postoji i da natječaj nije bio.
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Prijedlog Zaključka
o usvajanju Izvješća o radu Trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o. za 2012. godinu , te
konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.

15. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
Načelnica napominje da iako tema nije direktno vezana uz ovu točku željela bi
istaknuti da nakon što je nekretnina prodana odlukom vijeća, besmisleno je da stranke čekaju
par mjeseci slijedeće vijeće da se donese odluka da Načelnica može potpisati Ugovor o
prodaji, što izaziva kod kupaca veliku nelagodu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ pa daje na
glasovanje prijedlog Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji,
te konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
16. Prijedlog Statuta Općine Fažana
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Geršić postavlja pitanje pročelniku da mu objasni čl. 56 – da li znači da Načelnik
može bez odluke Općinskog vijeća raspisati npr. Natječaj o uređenju stare Fažane i iznosu od
3 milijuna kuna.
Pročelnik odgovara vijećniku da u iznosu od 3 milijuna kuna ne može obzirom da to da
Načelnica raspolaže sa 0,5 % proračuna u okviru kojih može djelovati.
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Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Prijedlog Statuta
Općine Fažana, te je konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
17. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Načelnica obrazlaže da se nekad plaćao Projekt Jadran, te da je Općina izašla iz tog
projekta. Nakon toga sve su Općine i gradovi uveli i prihvatili naknadu u iznosu od 1 kn, pa
se sugerira da tako bude i u Općini Fažana .
Vijećnik Geršić postavlja pitanje da se iz Projekta Jadran trebao financirati pročišćivač
i da li se vode kakvi razgovori sa Vodnjanom vezano za to.
Donačelnik odgovara su se vodili deseci razgovora sa predstavnicima Vodovoda i
Herculanee, međutim da je rečeno da će se u prvoj fazi rješavati Vodnjan, a nakon toga
Fažana. Općina je zatražila da se napravi pročišćivač u Fažani i to nove tehnologije i dvije
nove crpne stanice.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu te daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
naknadi za razvoj, te konstatira da je sa 13 glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen.
18. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu – prvo čitanje
Načelnica poziva vijećnike da iznesu svoje prijedloge i da se uključe u raspravu.
Dopunjuje prijedlog da se omogući manji doprinos, braniteljima, djeci branitelja i graditeljima
nove nekretnine.
Vijećnica Nakić postavlja pitanje kako će se obračunati komunalni doprinos po
datumu predaje ili će se sada svima obračunavati po novom.
Načelnica odgovara da Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja i da negdje
treba jednostavno presjeći.
Donačelnik se nadovezuje navodeći da stručne službe obračunaju kaznu za
legalizaciju, stranke to plate, i predmet se proslijedi u županiju, međutim županija ne
obavijesti općinu nakon toga i općina ne raspolaže podatkom kad je rješenje izvršno.
Predsjednik zaključuje raspravu
19. Informacija – Izvješće o obavljenoj reviziji u Zajednici sportskih udruga
Općine Fažana
Načelnica obavještava prisutne da je gospodin Bojan Skočilić odsutan obzirom da
mora biti prisutan na Županijskoj skupštini, međutim da je nakon provedene revizije koja je
trajala tri mjeseca, komisija dala bezuvjetno pozitivno mišljenje.

20. Razno
Predsjednik obavještava prisutne da je osnovan klub vijećnika koalicije SDP-HSU čiji
je predsjednik Mario Predan, a zamjenica predsjednika Jagoda Devescovi.
Predsjednik zaključuje sjednicu.
Završeno u 19:55 h
PREDSJEDNIK:
Timotej Pejin
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