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REPUBLIKA HRVATSKA  

   ISTARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA FAŽANA 

       Općinsko vijeće 

Klasa: 021-05/13-01/14 

Urbroj: 2168/08-03/00-13- 

Fažana, 04. prosinca 2013. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana 

04. prosinca 2013. godine, s početkom u 18:00 sati. 

 
 

 

Prisutni vijećnici: Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mario Predan, Sandra Piljan Lorencin, Ivan 

Marčeta, Raul Marsetić, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mira Šariri – Busletta, Ivan Geršić 
Dragana Belas, Sandra Nakić – Pavlić i Drago Klarić 

 

Odsutni vijećnici: / 

 

Ostali: Načelnica Ada Damjanac, Donačelnik Radomir Korać, Pročelnik Ivan Orović, 

direktor  Komunalca d.o.o. Mirko Gortan, koordinator za socijalnu skrb Nataša Novak, 
mediji 

 

Zapisničar: Iva Knapić 

 
Početak sjednice: 18:00 h 

 

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, 
koordinatoricu za socijalnu skrb i društvene djelatnoti Natašu Novak, direktora Komunalca 

d.o.o. Mirka Gortana, medije 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 prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Predsjednik utvrđuje da je zaprimljen 

prijedlog Načelnice o dopuni Dnevnog reda. Načelnica predlaže da se uvrsti Prijedlog Odluke 



 
2 

 

o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretninama kao 16. točka Dnevnog 

reda.  

Predsjednik utvrđuje da je zaprimljen i prijedlog kluba vijećnika IDS-a za izmjenu Dnevnog 

reda na način da se točke od 3. do 10. izmjene i da se dodaje – Prvo čitanje. Prije glasovanja 

o izmjenama i dopunama Dnevnog reda Predjednik pita predlagatelje da li imaju dodatno 

pojašnjenje o svojim prijedlozima.  

Vijećnica Sandra Nakić-Pavlić obrazlaže kako još nisu dobili izvršenje proračuna za 2013., te 

da nemaju sve potrebne činjenice za donošenje proračuna za 2014. godinu, stoga su dali 

prijedlog da se točke vezane za proračun nazovu Prvo čitanje kako bi se donošenje proračuna 

što kvalitetnije odradilo. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Načelnice o dopuni dnevnog reda, te 

konstatira da je sa trinaest (13)  glasova „ZA“ prijedlog jednoglasno usvojen. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog kluba vijećnika IDS-a o izmjeni dnevnog 

reda, te konstatira da sa pet (5) glasova „ZA“ ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana Belas, 

Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić), sedam (7) glasova „PROTIV“ ( Timotej Pejin, Nikša 

Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri Busletta,, Sandra Piljan 

Lorencin) „PROTIV“ i jedan (1) glas „SUZDRŽAN“ (Drago Klarić) prijedlog nije 

usvojen. 

Predsjednik daje dnevni red sa predloženom dopunom na glasovanje, te konstatira da 

je sa osam (8) glasova „ZA“ ( Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, 

Jagoda Devescovi, Mira Šariri Busletta,, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez 

glasova suzdržanih i pet (5) glasova „PROTIV“ ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana 

Belas, Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić), dnevni red usvojen. 
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D   N   E   V   N    I        R   E   D  

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana 
2. Vijećnička pitanja 

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 
godinu 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
5. Prijedlog Društvenog i gospodarskog programa za 2014. godinu 

6. Prijedlog Socijalnog programa za 2014. godinu 
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog plana gradnje vodovodne mreže 

za 2014. godinu od strane trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. 
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog plana gradnje komunalno vodnih 

građevina za 2014. godinu od strane trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. 
9. Prijedlog Proračuna Općine Fažana za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. 

godinu 
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fažana za 2014. godinu 

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kč. br. 1206/19, k.o. Fažana 
12. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi 

13. Prijedlog Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu 
14. Prijedlog Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti 
Istre 

16.  Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji 
nekretninama 

17. Informacija-Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
18. Razno 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana 

 

Predsjednik otvara raspravu. Obzirom da nije bilo primjedbi, Predsjednik daje 

zapisnik na usvajanje te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ zapisnik sa 5. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana jednoglasno usvojen. 

 

2. Vijećnička pitanja 

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnik Mario Predan postavlja pitanje da li je formirana cijena za grobna mjesta na 

novom groblju u Općini Fažana. 

Donačelnik odgovara kako je cijena zemljanih grobova za 2 grobna mjesta 9.750,00 

kn, grobnica za 4 grobna mjesta 30.000,00 kn, te za urne 7.500,00 kn. Dodaje kako su cijene 

u usporedbi sa ostalim Gradovima i Općinama (Pulom , Pazinom, Medulinom, Porečom) 10-

15% niže. 
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Vijećnica Sandra Nakić-Pavlić postavlja pitanje da li u Multimedijalnom centru ima 
slobodnih prostorija za korištenje. 

 
Načelnica odgovara kako se prostorije daju na korištenje Udrugama kada im je 

potrebno i termini se pokušavaju rasporediti na način da svi dobiju prostorije na korištenje. 
Načelnica dodaje kako udruge urede koriste na način da 2-3 Udruge koriste 1 ured zajedno, 

prostoriju iznad pozornice trenutno koriste Udruge Društvo naša djeca, 50+, Pikado klub i  
umirovljenici, a veliki prostor se koristi po potrebi za kulturno-zabavne manifestacije. 

Načelnica napominje da se udruge mogu javiti i besplatno koristiti prostorije 
Multimedijalnog centra. 

 
Vijećnica Sandra Nakić-Pavlić postavlja pitanje da li udruge koje nisu s područja 

Općine Fažana mogu koristiti prostorije Multimedijalnog centra. 
Načelnica odgovara kako se do sada nitko nije javio, te da će se o tome raspravljati na 

Vijeću ako bude bilo upita. 
 

Vijećnik Raul Marsetić postavlja pitanje po kojim kriterijima i Općinskim Odlukama 
se nekim osobama dodjeljuje pravo branja maslina na području Fažane Jug, pored 

nogometnog igrališta i uz Aleju maslina. 
Načelnica odgovara kako već 20-tak godina isti ljudi beru masline na tom području. 

Dodaje kako svake godine beru bez naknade, ali moraju ih i uređivati.  
 

Vijećnik Ivan Geršić postavlja pitanje da li su Načelnica ili Donačelnik posjetili 
bivšeg Predsjednika vijeća, obzirom da boluje od teške bolesti.  

Načelnica odgovara kako je imala namjeru posjetiti gospodina Milekića u bolnici, no 
kad je stigla u bolnicu, saznala je da se gospodin vratio iz bolnice. Dodaje kako se naknadno 

čula sa njegovim sinom, te joj je njegova obitelj predložila da je najbolje da dođe u posjetu 
kada mu se zdravstveno stanje malo stabilizira. 

Donačelnik nadodaje kako se u 10-tak navrata čuo sa ljudima koji su njemu bliski, te 
da su se dogovorili kako će mu izaći u susret na način da mu se omogući lift pošto stanuje u 

zgradi na 4. katu. 
Vijećnik Geršić dodaje kako gospodin Milekić već izlazi iz kuće i kako bi bilo u   

redu da ga predstavnici ovog vijeća posjete ili da ga barem nazovu i porazgovaraju sa njim. 
Predsjednik zaključuje raspravu. 

 
 

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu 

 

Predsjednik utvrđuje da je dostavljen jedan amandman Kluba Vijećnika IDS-a na 3. točku 

Dnevnog reda, tj. da se stavke 10 i 11 brišu, a umjesto njih dodaju Izrada projektne 

dokumentacije za proširenje Dječjeg vrtića Sunce u iznosu od 170.000,00 kn i Izrada 

projektne dokumentacije za POS stanove u iznosu od 250.000,00 kn.  

Predsjednik poziva Načelnicu da se izjasni da li prihvaća amandman. 

Načelnica odgovara kako se amandman ne prihvaća uz obrazloženje da je stavka proširenja 

Dječjeg vrtića Sunce već predviđena u Prijedlogu proračuna Općine Fažana za 2014. Godinu. 

Predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića Sunce i 
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geodetske poslove iznose 45.000,00 kn. Načelnica dodaje kako se izrada projektne 

dokumentacije za POS stanove također ne može uvrstiti u proračun jer je odredbama Zakona 

o društveno poticanoj stanogradnji propisano kako je nositelj investitorskih poslova u vezi sa 

izgradnjom i prodajom stanova Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. 

Dakle Općina ne sudjeluje u izradi projektne dokumentacije, već APN d.o.o. 

Vijećnica Sandra Nakić-Pavlić obrazlaže kako su svi amandmani Kluba Vijećnika IDS-a 

vezani uz sadašnju društveno-ekonomsku situaciju, te da građani već godinama skupljaju 

dokumentaciju za POS stanove, a do realizacije tog projekta još uvijek nije došlo. Vijećnica 

pozdravlja ostale projekte koje je Općina Fažana donijela, no smatra da bi se neki projekti 

poput uređenja šetnice mogli odgoditi,  a sada da se krene u rješavanje gorućih pitanja. 

Vijećnica govori kako je stavka izrade projektne dokumentacije za proširenje Dječjeg vrtića 

Sunce također hitna jer u vrtiću nema prostora za svu djecu sa područja Općine Fažana, te da 

se godišnje izdvaja 50.000,00 kn za smještaj djece u ostalim vrtićima. 

Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman Kluba vijećnika IDS-a na glasovanje, 

te konstatira da sa pet (5) glasova „ZA“ ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana Belas, Sandra 

Nakić Pavlić, Raul Marsetić), sedam (7) glasova „PROTIV“ ( Timotej Pejin, Nikša Ristić, 

Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri Busletta,, Sandra Piljan 

Lorencin) i  jedan (1) „SUZDRŽAN“ (Drago Klarić) amandman nije prihvaćen. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnik Geršić navodi kako nije zadovoljan sa realizacijom POS stanova, jer su stanovnici 

još 2011. godine donijeli potrebnu dokumentaciju, a još uvijek se ne zna kada će stanovi biti 

dovršeni. Predlaže da se stanovi grade bez POS-a, te govori kako se za iznos naveden u 

amandmanu može ishodovati sva potrebna dokumentacija za gradnju stanova na parcelama 

koje su već odabrane i namjenjene za gradnju POS stanova, raspisati natječaj, izabrati 

izvođača radova i naposlijetku prodati stanove ljudima. Predlaže da se barem osiguraju 

sredstva za priključke koje je Općina dužna platiti.  

Načelnica govori kako se slaže sa time da se zgrade moraju priključiti na sustav komunalne 

infrastrukture, no dodaje kako je za gradnju infrastrukture potrebno ishodovati izvlaštenje. 

Dodaje da je riječ o Ulici M. Vlačića koja se izvlašćuje od 1960-ih. 

Vijećnik Geršić govori kako su vijećnici na Općinskom vijeću podržali izgradju POS stanova 

i zanima ga kada će se sa izgradnjom započeti i završiti.  

Donačelnik odgovara da je njegova želja da se sa izgradnjom započne što prije, no na žalost 

još uvijek nije riješeno sve što se treba riješiti po zakonskim regulativama. 

Pročelnik govori kako je raspisan javni poziv za prikupljanje zahtjeva za POS stanove. 

Dodaje kako je stiglo 22 zahtjeva, od kojih su 2 predana izvan roka, te 1 nije ispunjavao sve 

uvjete. Napominje kako APN sugerira da se provede još 1 dodatna lista, pošto najvjerojatnije 

većina njih neće biti kreditno sposobni. Govori kako je Načelnica ovih dana potpisala drugi 

javni poziv koji će kroz nekoliko dana biti objavljen. 
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Viječnica Nakić-Pavlić postavlja pitanje koliko metara je predviđeno oborinske odvodnje u 

ulici Kuntrada u Valbandonu 

Donačelnik odgovara kako se u toj ulici radi upojni bunar, no problem je u poduzeću koje se 

nalazi na tom području, a koje je trenutno pod ovrhom. Govori kako se radovi mogu nastaviti 

tek kada se riješe imovinsko-pravni odnosi. Dodaje kako je dužina ceste na kojoj će se raditi 

upojni bunar 20-ak metara. 

Vijećniva Nakić Pavlić postavlja pitanje da li je za upojni bunar u ulici Mala Vala 

napravljena hidrogeološka karta. 

Donačelnik odgovara kako je jedno geološko poduzeće iz Rovinja napravilo geološku kartu, 

te su utvrdili da se na mjestu gdje se upojni bunar gradi, može sva voda upiti, što će spriječiti 

problem učestalih poplava. 

Viječnik Geršić postavlja pitanje u kojem roku će biti ozakonjeno Nogometno igralište u 

Valbandonu. 

Donačelnik odgovara kako je nogometno igralište građeno bez dozvola. Dodaje kako je 

potrebno napraviti lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta što radi poduzeće Urbis i 

trenutno je u posljednjoj fazi realizacije. 

Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, te konstatira da je sa osam (8) 

glasova „ZA“  
( Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri 

Busletta,, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić) i pet (5) „SUZDRŽAN“ ( Ivan Geršić, Ivan 
Marčeta, Dragana Belas, Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić), prijedlog usvojen. 

 

 

 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnica Nakić-Pavlić postavlja pitanje u vezi uređenja plaža, tj. u vezi stavke vraćanje 

šljunka u more i ravnanje plaža u Fažani i Valbandonu. Vijećnicu zanima da li je napravljena 

studija utjecaja na okoliš, da li se remeti eko sustav, obzirom da je u bizini Nacionalni park.  

Donačelnik govori kako su dobili suglasnost od Lučke kapetanije za uređenje plaža. 

Načelnica se nadovezuje da se ne narušava eko sustav, tj da se šljunak ne nasipava, nego se 

samo ravna. 

Vijećnik Marčeta daje Općinskom vodstvu savjet da traže mišljenje od Ministarstva zaštite 

okoliša, pošto se po njegovim saznanjima plaže ne mogu nasipavati, prihranjivati dok se ne 

učini studija iz razloga što more povlači kamenje u vodu i time se uništava flora i fauna, te 

narušava morsko dno. Dodaje kako su plaže prekrasno uređene. 
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Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu, te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ 

prijedlog jednoglasnosno usvojen. 

 

5. Prijedlog Društvenog i gospodarskog programa za 2014. Godinu 

Predsjednik utvrđuje da je dostavljen amandman Kluba vijećnika IDS-a na 5. točku Dnevnog 

reda na način da se u Programu javnih potreba u kulturi brišu stavke izdavanja Fažanskog 

Libra i Fažanskog Kolokvija, te da se u programu javnih potreba osnovnog školstva i 

obrazovanja dodaju stavke nabavke udžbenika ili sufinanciranje školskih udžbenika za 

učenike Osnovne škole Fažana i nabavke knjiga za školsku knjižnicu, te didaktičih pomagala. 

Načelnica govori da se amandman ne prihvaća iz razloga što je izdavanje Fažanskog Libra i 

Fažanskog Kolokvija postala tradicija, a publikacija u vrijednosti od 75.000,00 kn je već u 

pripremi, pa se ta stavka ne može brisati. Dodje da kroz Fažanski Libar ne zaboravljamo 

kulturne i povjesne vrijednosti, svoju baštinu i tradiciju. Govori da se škola mogla javiti sa 

svojim projektom nabavke literaure za školsku knjižnicu, jer bi Općina sigurno sudjelovala u 

financiranju tog projekta. Napominje da je Općina pomogla učenicima koji su se javili za 

sufinanciranje školskih udžbenika, te da bi bilo dobro da se uvede ramjena udžbenika jer bi 

korištene udžbenike također mogle mlađe generacije naslijediti ili kupiti po povoljnijoj cijeni.  

Vijećnica Nakić Pavlić pozdravlja projekt izdavanja Fažanskog Libra i Kolokvija, no zbog 

sadašnje drušveno ekonomske situacije predlaže da se izdavanje ne izvodi svake godine, već 

svake 2 godine, te da se sredstva predviđena za izdavanje utroše na kupnju udžbenika na 

način da se udžbenici koriste 4 godine, te na nadopunu literature u školskoj knjižnici. 

Načelnica obrazlaže da se Općina maksimalno trudi sagledati današnju socijalnu situaciju, te 

da je unatrag nekoliko godina kada su se kupovali udžbenici, došlo do izmjene izdavača, te se 

udžbenici nisu mogli razmijenjivati i koristiti dulje od jedne godine. Načelnica dodaje kako 

Država učenicima srednjih škola sufinancira prijevoz 75%, a Općina je preuzela ostalih 25% 

kako bi učenici ostvarili pravo na besplatan prijevoz. Stoga Općina nastoji kroz sve oblike 

pomoći roditeljima i mještanima. 

 Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman Kluba vijećnika IDS-a na glasovanje, 

te konstatira da sa pet (5) glasova ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana Belas, Sandra Nakić 

Pavlić, Raul Marsetić) , „ZA“, sedam (7) glasova „PROTIV“ ( Timotej Pejin, Nikša Ristić, 

Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri Busletta,, Sandra Piljan 

Lorencin)i jedan (1) glas „SUZDRŽAN“ ( Drago Klarić) amandman nije prihvaćen. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnik Marsetić govori kako je na predhodnoj sjednici upozorio na problem sufinanciranja 

Zajednice Talijana, te da mu je rečeno da došlo do pogreške, te takav odgovor prihvaća. 

Govori kako je sufinanciranje talijanske zajednice prošle godine iznosilo 50.000,00 kn, te da 

se iznos za slijedeću godinu prepolovio i iznosi 25.000,00 kn. Dodaje da Zajednica ima veliki 
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broj aktivnosti, te želi da mu se argumentirano objasni zašto je došlo do takvog radikalnog 

reza. Govori da će pod takvim okolnostima morati uvesti novčanu naknadu pohađanja grupa, 

što je ranijih godina bilo potpuno besplatno. 

Načelnica obrazlaže da su se ranijih godina prostorije Zajednice Talijana koristile za potrebe 

ostalih Udruga i za sve manifestacije, te je dogovor bio da će se sredstva radi toga povećati. 

Sada ostale udruge koriste prostor Multimedijalnog centra, gdje su se sredstva preusmjerila 

za grijanje prostora, održavanje i uređivanje. Dodaje kako je u razgovoru sa predsjednicom 

Zajednice Talijana rekla da se uvijek može obratiti Općini za jednokratnu novčanu pomoć 

ukoliko bude potrebno. Napominje kako je prema njenim saznanjima Talijanska Zajednica 

sufinancirana i od strane Talijanske Unije.  

Vijećnica Nakić Pavlić postavlja pitanje kada su čelni ljudi iz Zajednice Talijana saznali da se 

iznos sufinanciranja za sjedeću godinu smanjio na 25.000,00 kn. 

Načelnica odgovara da su saznali sada kada je donesen Prijedlog proračuna za 2014. Godinu.  

Vijećnica Nakić Pavlić utvrđuje kako ih nitko nije obavijestio da će ostati bez polovice 

sredstava, te smatra da bi bilo korektno da ih se ranije obavijestilo, pošto Zajednica Talijana  

pokriva veliki broj potreba mještana kroz raznovrsne aktivnosti.  

Načelnica odgovara kako se niti plan aktivnosti Udruga, niti Prijedlog proračuna ne radi 6 

mjeseci unaprijed, nego krajem godine kada je i Zakonska obaveza za izradu istih.  

Vijećnik Geršić ističe da nije zadovoljan sa time što prošli put Zajednici Talijana greškom 

nisu isplaćena sredstva, a u Prijedlogu proračuna za sljedeću godinu  im se upola smanjio 

iznos sufinanciranja. 

Načelnica govori da nije točno da se Zajednica Talijana tretira drugačije od ostalih, te da im 

zaista greškom nisu bila isplaćena sredstva, a do današnjeg dana im se isplatio 100%-tni 

iznos. 

Vijećnik Geršić govori kako mu je žao što će se za Fažanski Libar i Fažanski Kolokvij 

utrošiti 150.000,00 kn, a prema njegovim saznanjima jako malo ljudi iz Općine Fažana ih 

pročita. Smatra da ne bi bila velika šteta da se Fažanski Libar i Fažanski Kolokvij, umjesto 

svake godine, izdaju svake 2 godine. Smatra da bi bilo bolje da se taj iznos utroši na kupnju 

školskih udžbenika. 

Načelnica odgovara da se iznos izdavanja i publiciranja Fažanskog Libra i Kolokvija od 

2006. nije mijenjao. Dodaje kako veliki broj stanovnika Općine Fažana dolazi po Libar i rado 

ga pročitaju i da, na žalost, mali broj vijećnika dolazi na Kolokvij. 

Vijećnica Nakić Pavlić predlaže da se njima kao vijećnicima dostave programi i izvješća 

Udruga građana na području Općine Fažana. 

Načelnica govori da sve Udruge dostavljaju program i financijski izvještaj, te poziva 

viječnicu da dođe u Općinu pogledati sve što ju zanima u vezi Udruga građana. 
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Vijećnik Klarić govori kako ljudi imaju puno većih problema od ovih o kojima se raspravlja, 

te da mu je žao što su utrošili toliko vremena na manje bitne stvari.  

Vijećnik Marčeta odgovara vijećniku Klariću kako se na sjednici Općinskog Vijeća 

raspravlja o stvarima koje su nejasne, nepravedne i koje je potrebno mijenjati. Dodaje da se 

ne vodi rasprava oko stvari sa kojima se svi slažu.  

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Društvenog i gospodarskog 

programa za 2014. godinu, te konstatira da je sa sedam (7) glasova „ZA“ ( Timotej Pejin, 

Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri Busletta,, Sandra 

Piljan Lorencin), pet (5) glasova „PROTIV“ ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana Belas, 

Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić) i jedan (1) „SUZDRŽAN“ (Drago Klarić) prijedlog 

usvojen. 

 

6. Prijedlog Socijalnog programa za 2014. godinu 

 
Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman po 

ovoj točki. 
Predsjednik daje riječ Načelnici kao predlagatelju.  

Načelnica obrazlaže da se po prvi put u proračun uvodi nova stavka i to participacija od 25% 

za autobusne karte za srednjoškolce. Trenutno je odlučeno participirati u tih 25% jer država 

financira ostalih 75%. 

U socijalnom programu povećao se ukupan iznos za 62.000,00 Kn. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Vijećnik Geršić se javlja za riječ. Konstatira da je povećan socijalni program za 62.000,00 

Kn, ali u proračunu od 40 miliona kuna to nije tako veliko povećanje za tako egzistencijalna 

pitanja. 

Načelnica odgovara da su svi imali vremena za priključiti se u formiranju socijalnog 

programa i davati prijedloge kao što su se priključili i sami građani koji su davali svoje 

prijedloge. Nadalje, ovim socijalnim programom potrebe svih stanovnika su zadovoljene. 

Donačelnik se nadovezuje da je za ovu godinu planirano preko milion kuna, dok je do 

današnjeg dana za potrebe građana utrošeno 600.000,00 kuna. Povećanje od 62.000,00 kuna 

planirano je zbog financiranja prijevoza srednjoškolaca. 

Vijećnik Marčeta konstatira da oni ne raspolažu sa tim podacima. 

Predsjednik konstatira da su svi podaci Općine Fažana vijećnicima dostupni i da su oni 

slobodni ih zatražiti. 

Predsjednik zaključuje raspravu. 
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Predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Socijalnog programa za 2014. godinu, te 

konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“, bez glasa protiv i suzdržanih, prijedlog je 

jednoglasno usvojen.  

 

 
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog plana gradnje vodovodne 

mreže za 2014. godinu od strane trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. 

 

Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman po 
ovoj točki. 
Predlagatelj je Načelnica, ali pročelnik daje obrazloženje da je izmijenjen Zakon o vodama i 

to čl. 22. Do sada je predstavničko tijelo donosilo plan izgradnje vodovodne mreže ,a po 

novom javni isporučitelj. 

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti na Prijedlog plana gradnje vodovodne mreže za 2014. godinu od strane 

trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. , te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“, 

bez glasa protiv i suzdržanih, prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog plana gradnje komunalno 

vodnih građevina za 2014. godinu od strane trgovačkog društva Pula Herculanea 

d.o.o. 

Predsjednik otvara osmu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman po 
ovoj točki. 

Predlagatelj je Načelnica, ali pročelnik daje obrazloženje da je izmijenjen Zakon o vodama i 

to čl. 22 i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, te da je obrazloženje ove točke kao i 

prethodne. 

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti na Prijedlog plana gradnje komunalno vodnih građevina za 2014. godinu od 

strane trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. te konstatira da je sa trinaest (13) glasova 

„ZA“, bez glasa protiv i suzdržanih, prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

9. Prijedlog Proračuna Općine Fažana za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. 

godinu  

Predsjednik otvara devetu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman po 
ovoj točki. 
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Predlagatelj je Načelnica, koja obrazlaže da je danas izglasan i državni proračun koji je 

tehnički izrađen kao i proračun Općine Fažana. Napominje da je proračun izrađen na 

zakonskoj regulativi te da je stvoren u okvirima i uvjetima gospodarske depresije i 

ekonomske stagnacije, rezultati turističke sezone, socijalne slike općine,  analize ostvarenja 

proračuna, primjena novih zakona, fiskalizacija i  sl. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Za riječ se javlja vijećnik Geršić koji postavlja pitanje koja su dodatna ulaganja  na 

građevinske objekte u vlasništvu Općine Fažana? 

Načelnica odgovara da imaju objekte kojima su uređivani krovovi i ugrađena fekalna 

odvodnja i sl. 

Vijećnik Geršić postavlja pitanje koliko je planirano za proširenje DV  Sunce? 

Donačelnik odgovara da je u proračunu planirano 45.000,00 kn za izradu projektne 

dokumentacije za proširenje DV Sunce, i to na poziciji 173 – Program dodatnih ulaganja na 

građevinske objekte u vlasništvu Općine Fažana (stranica 1 Programskog dijela proračuna). 

Vijećnica Belas postavlja pitanje da nije pronašla ni jednu stavku u proračunu vezanu uz 

naselje Šurida, npr. izgradnja vodovodne mreže. 

Donačelnik odgovara da izgradnja vodovodne mreže ne tereti proračun, te da se radi i fekalna 

odvodnja. 

Pročelnik  nadopunjuje donačelnika da prihodi iz naknade za razvoj koja je prihod javnog 

isporučitelja su namijenjeni upravo u tu svrhu i ne terete proračun. 

Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje do kada vijećnici moraju dobiti materijale za 

proračun. 

Načelnica odgovara da materijali za proračun moraju biti dostavljeni poslije 15.11. , odnosno 

da je predsjednik vijeća primio materijale 15.11.te da su isti po novoj zakonskoj regulativi 

objavljeni i na web stranici. 

Vijećnica Sandra Nakić Pavlić postavlja pitanje zašto vijećnici nisu na ovoj sjednici vijeća 

dobili izvršenje proračuna pa da se odmah napravi i rebalans.  

Donačelnik odgovara da je to fizički i tehnički nemoguće obzirom da je osoba koja radi te 

poslove otišla na porođajni, a natječaj je već objavljen tri puta, ali nitko nije odgovarao 

traženom. 

Vijećnica Sandra Nakić Pavlić nadalje pozdravlja činjenicu da je proračunom predviđeno 17 

milijuna kuna za gradnju, međutim ističe da je ove godine izvršenje plana gradnje je bilo vrlo 

malo. 

Načelnica odgovara da dok su ostali programi izmijenjeni u malim dijelovima u odnosu na 

prošlogodišnje upravo je program gradnje novi. Što se tiče realizacije programa gradnje 
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Načelnica ponovno skreće pozornost da je potrebno planirati u proračunu jer bez planiranja 

nema ni realizacije. Međutim, napominje da je žalosno da se za projektnu dokumentaciju 

mora čekati jako dugo. Na primjer u ulici Matije Vlačića projekt se radi već 7 godina, 

problem je sa izvlaštenjem i Uredom državne uprave. Dakle realizacija nekih projekata ne 

ovisi o Općini. 

Vijećnik Geršić postavlja pitanje da li se u proračunu planirana sredstva za novi nacrt 

prostornog plana? 

Donačelnik odgovara da je planirano milion i četiristo tisuća kuna upravo za prostorni plan . 

Načelnica se nadovezuje konstatirajući da kod izrade plana postoji procedura koja se mora 

poštovati. Dakle morate imati izrađivača plana, kad je sve napravljeno onda se prosljeđuje na 

suglasnost svim komunalnim poduzećima, koji i sami imaju svoje rokove da bi izdali svoje 

očitovanje, pa javna rasprava itd. Ni jedan prostorni plan ne može se izraditi za manje od 6 

mjeseci pa do godine dana. 

Vijećnik Geršić postavlja pitanje da li su u proračunu predviđena sredstva za nove ciljane 

izmjene prostornog plana ili će ove ciljane izmjene kao takve proći? 

Načelnica odgovara da ako ne prođu ciljane izmjene od strane ministarstva, to znači da se one 

vraćaju na korekciju u određenom dijelu. 

Vijećnica Sandra Nakić Pavlić napominje da je svjesna da se na neke stvari ne može utjecati i 

da postoji procedura. Međutim smatra da ako postoji zakonska regulativa da se podnose 

određena izvješća, onda bi se ona trebala i dostaviti kako bi vijećnici lakše donosili odluke. 

Donačelnik se nadovezuje konstatirajući da 46% proračuna Općine Fažana ide u izgradnju. 

Od ostvarenih prihoda ostaje tri miliona i petsto za gradnju, dakle ne može se graditi bez 

prodaje zemljišta. Iz tog razloga jedan dio sredstava i nije utrošen već je prebačen za 

slijedeću godinu. 

Vijećnik Marčeta postavlja pitanje Donačelniku šta se aktualno gradi? 

Donačelnik kao prvo navodi groblje, na kojem se intenzivno radi i koje se mora završiti.  

Vijećnik Geršić se nadovezuje da osim groblja, se rade samo šetnice, javna rasvjeta te da se 

uređuje nešto nerazvrstanih cesta. 

Načelnica ističe da je žalosno da netko u 21 stoljeću nema riješenu fekalnu odvodnju, da 

netko tko ima sagrađenu kuću već 30 – 40 godina ali da gazi u blatu do koljena ili da oni koji 

imaju malu djecu moraju strahovati jer im djeca idu u školu po mraku, a da netko smatra da 

je sve to sve nebitna stvar. 

Vijećnik Geršić navodi da je pitanje da li će do slijedeće godine u ovo vrijeme biti realizirano 

proširenje vrtića i škole, te da li će se riješiti odvodnja i da li će i ljudi u Valbandonu i Šuridi i 

dalje gaziti po blatu. 
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Načelnica odgovara da je područje Općine Fažana veliko i da se preko noći ne mogu svi 

problemi riješiti ali bilo je razdoblja kada se ništa nije ulagalo, već se samo zaduživalo.  

Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Fažana za 

2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. godinu, te konstatira da je sa osam glasova „ZA“ ( 

Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri 

Busletta,, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), pet (5) glasa „PROTIV“ ( Ivan Geršić, 

Ivan Marčeta, Dragana Belas, Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić) , te bez suzdržanih, 

prijedlog je usvojen.  

 

 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fažana za 2014. godinu 

 
Predsjednik otvara desetu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman po 

ovoj točki. 
Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Fažana za 2014. godinu , te konstatira da je sa osam (8) glasova „ZA“ ( 

Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri 

Busletta, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), bez glasa „PROTIV“, te pet (5) glasova „ 

SUZDRŽANIH“ ( Ivan Geršić, Ivan Marčeta, Dragana Belas, Sandra Nakić Pavlić, Raul 

Marsetić) i bez suzdržanih, prijedlog je usvojen.  

 

 

     11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kč. br. 1206/19, k.o. Fažana 

Predsjednik otvara jedanaestu točku dnevnog reda te konstatira da je dostavljen amandman 
po ovoj točki, i to predlagatelja koji se sastoji u tome da se izbaci toč. 4 ovog prijedloga. 

Predsjednik napominje da se o ovom amandmanu neće posebno glasovati.  
 

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prodaji 

nekretnine kč. br. 1206/19, k.o. Fažana, te konstatira da je sa osam (8) glasova „ZA“ ( 

Timotej Pejin, Nikša Ristić, Mirko Novak, Mario Predan, Jagoda Devescovi, Mira Šariri 

Busletta,, Sandra Piljan Lorencin, Drago Klarić), pet (5) „ PROTIV“ ( Ivan Geršić, Ivan 

Marčeta, Dragana Belas, Sandra Nakić Pavlić, Raul Marsetić) i bez „SUZDRAŽAN“, 

prijedlog je usvojen.  
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12. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi 

Predsjednik otvara dvanaestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman 
po ovoj točki. 

Pročelnik obrazlaže da je izvršenim nadzorom utvrđeno da Općina nema Odluke o 

dimnjačarskoj službi te je naloženo Općini da je donese.  

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj 

službi, te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ bez glasa protiv i bez suzdržanih, 

prijedlog jednoglasno usvojen.  

 

13. Prijedlog Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu 

Predsjednik otvara trinaestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman 

po ovoj točki. 
Pročelnik obrazlaže da je izmijenjena zakonska regulativa te da je novim zakonom izbačena 

naknada za priključenje, a jedinice lokalne samouprave su dužne u roku od 6 mjeseci donijeti 

tu odluku.  

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o priključenju 

na građevine za javnu vodoopskrbu , te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ bez 

glasa protiv i bez suzdržanih, prijedlog jednoglasno usvojen.  

 

 

14. Prijedlog Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje 

Predsjednik otvara četrnaestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman 
po ovoj točki. 

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o priključenju 

na sustav javne odvodnje, te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ bez glasa protiv 

i bez suzdržanih, prijedlog jednoglasno usvojen.  
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15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i 

jedinstvenosti Istre 

 

Predsjednik otvara petnaestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman  
po ovoj točki. 

Načelnica kao predlagatelj obrazlaže da su svi u županijskoj skupštini bez obzira da 

stranačku pripadnost, prihvatili ovu deklaraciju.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Vijećnik Geršić konstatira da je prihvaćanje ove deklaracije doista potrebno , no postavlja 

pitanje Načelnici kako je ona glasala kad se odlučivalo o preseljenju Trgovačkog suda u 

Pazinu? 

Načelnica odgovara vijećniku da neće odgovarati na ovo pitanje, no sve da je snimljeno i da 

se može provjeriti. Samo napominje da je ona inicijator ideje da se osnuje Klub saborskih 

zastupnika iz Istre bez obzira na stranačku pripadnost.  

Predsjednik zatvara raspravu. 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o 

regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre , te konstatira da je sa trinaest (13) glasova „ZA“ 

bez glasa protiv i bez suzdržanih, prijedlog jednoglasno usvojen.  

 

16. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji 

nekretninama 

Predsjednik otvara šesnaestu točku dnevnog reda te konstatira da nije dostavljen amandman 
po ovoj točki. 

Predsjednik otvara raspravu, međutim nitko se ne javlja za riječ.  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prihvatu 

ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretninama, te konstatira da je sa trinaest (13) 

glasova „ZA“ bez glasa protiv i bez suzdržanih, prijedlog jednoglasno usvojen.  

 

17. Informacija-Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Predsjednik informira vijećnike o Natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
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18. Razno 

 

Predsjednik otvara ročku pod razno kroz koju su obrađene slijedeće teme: 
- predstavka Ecia Udovičića- vijećnicima je dostavljen odgovor koji je upućen 

gospodinu Udovičiću 
- poziv na Božični i Novogodišnji koncert u Multimedijalnom centru 14.12.2013  

- zahvala djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i komunalnim redarima Općine 
Fažana na pripremljenim materijalima i grafici za ovu Sjednicu Općinskog Vijeća i 

dostavu istih vijećnicima 
- čestitke na sklopljenom braku potpredsjedniku vijeća Mirku Novaku 

 

Predsjednik zaključuje sjednicu. 

Završeno u 20:45h 

     

 PREDSJEDNIK: 

Timotej Pejin    


