REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/6
Urbroj: 2168/08-03/00-13Fažana, 12.06.2013. godine

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana
12. lipnja 2013. godine, s početkom u 17,00 sati.
Prisutni vijećnici: Ada Damjanac, Radomir Korać, Nikša Ristić, Mario Predan, Sandra
Piljan Lorencin, Timotej Pejin, Ivan Marčeta, Ivan Geršić, Raul Marstić, Sandra Nakić –
Pavlić, Mirko Novak i Drago Klarić
Odsutni vijećnici: Lorena Žunić (opravdano)
Ostali: Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji Draženko Janjušević,
Pročelnik Ivan Orović, direktor Komunalca Fažana d.o.o. Mirko Gortan, Nataša Novak,
Mira Šariri – Busletta, Jagoda Devescovi, novinari, građani i ostali gosti
Zapisničar: Iva Knapić
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
Temeljem odredbi članka 87. Zakona o lokalnim izborima i ovlaštenja Ministra
uprave, Draženko Janjušević Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji po
ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, sazvao je prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog
vijeća Općine Fažana sa dostavljenim, utvrđenim dnevnim redom.
Miroslav Miler, konstatira da je ovlašten otvoriti i voditi konstituirajuću sjednicu,
do utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom.
Gospodin Miler podsjeća da je dnevni red slijedeći:
D N E V N

I
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1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatno - verifikacijske komisije
3. Izvješće Mandatno verifikacijske – komisije i verifikacija mandata, te utvrđivanje
predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Općinskog vijeća
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća

7. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Gospodin Miler pozdravlja i čestita svim kandidatima koji su izabrani na izborima
ove godine, Načelnicu Adu Damjanac i Donačelnika Radomira Koraća te prisutne i
proglašava sjednicu otvorenom.
1.

Utvrđivanje kvoruma

Pročelnik proziva vijećnike, te napominje da je vijećnica Lorena Žunić opravdala
izostanak. Utvrđeno je da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika, te da sukladno
čl. 36. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi radnje oko konstituiranja
Općinskog vijeća mogu valjano započeti.
2.

Izbor Mandatno – verifikacijske komisije

Pozivaju se prisutni da daju prijedloge za izbor Mandatno – verifikacijske komisije.
Konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog, koji daju slijedeći vijećnici:
-

Sandra Piljan Lorencin
Nikša Ristić
Mirko Novak
Mario Predan
Timotej Pejin;

koji predlažu slijedeći sastav Mandatno – verifikacijske komisije
-

Sandra Piljan Lorencin, predsjednik
Nikša Ristić, član
Ivan Marčeta, član.

Gospodin Miler daje na glasanje gore navedeni prijedlog, te utvrđuje da je sa
dvanaest glasova za, bez glasa protiv i bez glasa suzdržanih, prijedlog jednoglasno
usvojen.
3. Izvješće o Mandatno – verifikacijske te izbor predsjedatelja do izbora
predsjednika Općinskog vijeća
Kako bi Mandatno – verifikacijska komisija mogla verificirati mandate i utvrditi
člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom sukladno odredbi članka 87.
Stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, te pripremiti izvješće određena je pauza od 10
minuta.
Nakon pauze nastavlja se i poziva se Predsjednica Mandatno – verifikacijske
komisije da podnese izvješće.
Predsjednica Sandra Piljan Lorencin navodi da je komisija izvršila uvid u
rezultate izbora održanih 19. svibnja 2013. godine, te podnosi slijedeće izvješće da su na
objavljenim listama izbornih rezultata prema redoslijedu kandidati za vijećnike:
- Ada Damjanac
- Radomir Korać

- Mirko Novak
- Nikša Ristić
- Mario Predan
- Sandra Piljan Lorencin
- Timotej Pejin
- Ivan Geršić
- Ivan Marčeta
- Sandra Nakić Pavlić
- Lorena Žunić
- Drago Klarić
- Raul Marsetić
Mandatno verifikacijska komisija je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdila
slijedeće činjenice:
- da Adi Damjanac sukladno čl. 90 st. 4. Zakona o lokalnim izborima mandat u
predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. Nadalje, izvršen je uvid u dopis
Socijal demokratske partije – Općinske organizacije Fažana i Hrvatske stranke
umirovljenika Općinske organizacije Fažana od 11. lipanja 2013. godine kojim se
za zamjenika vijećnice Ade Damjanac određuje zamjena Jagoda Devescovi.
- da Radomiru Koraću sukladno čl. 90 st. 4. Zakona o lokalnim izborima mandat u
predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. Nadalje, izvršen je uvid u dopis
Socijal demokratske partije – Općinske organizacije Fažana i Hrvatske stranke
umirovljenika Općinske organizacije Fažana od 11. lipanja 2013. godine kojim se
za zamjenika vijećnika Radomira Koraća određuje zamjena Mira Šariri –
Busletta.
Nadalje, utvrđuje se da je dana 10. lipnja 2013. godine u Jedinstveni upravni odjel
jedinice lokalne samouprave zaprimljena ostavka Lorena Žunić na mjesto vijećnice.
Međutim, sukladno čl. 80. St. 3 Zakona o lokalnim izborima ista je nepravovremena, te
stoga ne proizvodi pravne učinke.
Članovi mandatno – verifikacijske komisije na utvrđene činjenice nemaju primjedbi i
donose Rješenje o verifikaciji mandata za slijedeće vijećnike:
-

Jagoda Devescovi
Mira Šariri - Busletta
Mirko Novak
Nikša Ristić
Mario Predan
Sandra Piljan Lorencin
Timotej Pejin
Ivan Geršić
Ivan Marčeta
Sandra Nakić Pavlić
Lorena Žunić
Drago Klarić
Raul Marsetić

Ovo Rješenje bit će objavljeno u Službenim novinama Istarske županije. Predlaže se
članovima Općinskog vijeća da prihvate utvrđene činjenice te doneseno Rješenje o
verifikaciji mandata Vijećnika Općine Fažana.
Konstituirajućom sjednicom predsjedava prvi član sa kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova. Obzirom da je koalicija SDP i HSU na proteklim izborima dobila najviše
glasova, te da mandati Ade Damjanac i Radomira Koraća miruju, utvrđuje se da će
Timotej Pejin predsjedavati vijećem do izbora Predsjednika Općinskog vijeća.
Gospodin Miler potvrđuje da prisutni primili na znanje da su ispunjeni svi uvjeti, te da
gospodin Timotej Pejin može predsjedavati sjednicom vijeća do izbora Predsjednika
Općinskog vijeća, te poziva gospodina Pejina da zauzme mjesto i nastavi voditi sjednicu.
Gospodin Pejin pozdravlja vijećnike i prisutne te zahvaljuje na dužnosti.
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Sukladno čl. 3. Poslovnika Općinskog vijeća Predsjedatelj je pročitao tekst Svečane
prisege, koji glasi:
„Prisežem da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana obavljati savjesno
i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka općine Fažana, Istarske županije
i Republike Hrvatske, zakona i statuta Općine Fažana i da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske“.
Nakon toga Predsjedatelj je prozvao svakog člana vijeća da pristupi i potpiše Svečanu
prisegu. Pristupili su i potpisali vijećnici ovim redom Timotej Pejin, Sandra Piljan
Lorencin, Nikša Ristić, Mario Predan, Mirko Novak, Jagoda Devescovi, Mira Šariri –
Busletta, Ivan Geršić, Sandra Nakić – Pavlić, Raul Marsetić, Ivan Marčeta i Drago
Klarić.
Predsjedatelj se zahvalio i ujedno čestitao svim vijećnicima.
5. Izbor odbora za izbor i imenovanje
Predsjedatelj je pročitao slijedeće odluke:
- članak 4. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana,
glasi: „Predsjednika i članove Odbora za izbor i imenovanje bira Općinsko
vijeće na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća odnosno 5 vijećnika,
- članak 6. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
glasi:
„Radna tijela imaju predsjednika i četiri člana: Predsjednik i članovi radnih
tijela biraju se, u pravilu iz redova vijećnika“.
Predsjedatelj je pozvao prisutne da podnesu prijedloge za izbor Odbora za izbor i
imenovanja.
Konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog, i to prijedlog vijećnika SDP-a, kako slijedi:
- Sandra Piljan Lorencin
- Nikša Ristić
- Mirko Novak
- Jagoda Devescovi
- Mira Šariri – Busletta;
koji predlažu slijedeći sastav Odbora za izbor i imenovanja:

-

Mirko Novak, predsjednik
Nikša Ristić, član
Jagoda Devescovi, član
Mira Šariri – Busletta, član
Sandra Nakić-Pavlić, član

Predsjedatelj je dao gore navedeni prijedlog na glasanje, te konstatira da je sa
dvanaest glasova za, bez glasova protiv i bez glasova suzdržanih, prijedlog
jednoglasno usvojen.
6. Izbor Predsjednika Općinskog vijeća
Predsjedatelj upoznaje prisutne sa odredbama Poslovnika Općinskog vijeća i to:
- Člankom 10. Poslovnika Općinskog vijeća koji glasi:
„ Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednika odnosno
potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom
vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata“.
- Člankom 11. Poslovnika koji glasi:
„Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednike niti jedan kandidat
ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata,
u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu,
ponavlja se izborni postupak u cijelosti.“
Predsjedatelj poziva ovlaštene predlagatelje na dostavu Prijedloga za Predsjednika
Općinskog vijeća, te konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog, koji podnijeli
slijedeći vijećnici:
- Sandra Piljan Lorencin
- Nikša Ristić
- Mirko Novak
- Jagoda Devescovi
- Mira Šariri – Busletta, a kojim se predlaže da se za Predsjednika Općinskog vijeća
Općine Fažana imenuje gospodin Timotej Pejin.
Prijedlog je podnesen Odboru za izbor i imenovanja te se određuje pauza od deset minuta
kako bi Odbor mogao razmotriti prijedlog.
Nakon pauze Predsjednik Odbora Mirko Novak podnosi izvješće sa održane sjednice.
Odbor za izbor i imenovanja je dao jednoglasno pozitivno mišljenje na prijedlog
vijećnika SDP-a da se za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Fažana imenuje
gospodin Timetoj Pejin.

Predsjedatelj daje prijedlog za izbor Predsjednika Općinskog vijeća na glasovanje.
Dvanaest je vijećnika glasovalo za navedeni prijedlog, nije bilo protiv ni suzdržanih, te je
prijedlog za Predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Fažana gospodin Timotej Pejin (u daljnjem tekstu:
Predsjednik) zahvaljuje se na izboru.
Predsjednik potvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Fažana jednoglasno donijelo odluku
o izboru gospodina Timoteja Pejina za predsjednika Općinskog vijeća Općine Fažana.
Temeljem čl. 32 Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi i članka 87.
stavak 5. Zakona o lokalnim izborima proglašava da je izborom Predsjednika Općinsko
vijeće Općine Fažana kostituirano.
7. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik upoznaje prisutne sa činjenicom da se izbor dva potpredsjednika
Općinskog vijeća vrši na isti način kao i izbor predsjednika vijeća, te poziva predlagatelje
da podnesu svoje prijedloge.
Utvrđeno je da su zaprimljena tri prijedloga i to:
- Prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fažane imenuje
Nikša Ristić, koji su podnijeli slijedeći vijećnici:
o Sandra Piljan Lorencin
o Nikša Ristić
o Mirko Novak
o Jagoda Devescovi
o Mira Šariri – Busletta
- Prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fažane imenuje
Mirko Novak, koji su podnijeli slijedeći vijećnici:
o Sandra Piljan Lorencin
o Nikša Ristić
o Mirko Novak
o Jagoda Devescovi
o Mira Šariri – Busletta
- Prijedlog se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fažana imenuje Ivan
Marčeta, koji su podnijeli slijedeći vijećnici:
o Raul Marsetić
o Sandra Nakić Pavlić
o Ivan Geršić
o Drago Klarić
o Ivan Marčeta
Predsjednik određuje 10 minuta pauze kako bi Odbor mogao razmotriti valjanost
prijedloga.
Nakon pauze Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja podnosi izvješće o odlučenom na
održanoj sjednici. Razmatrajući prijedloge Odbor je utvrdio da su prijedlozi podnijeti od
ovlaštenih osoba, da su postupak i prijedlozi valjani te su proslijeđeni Predsjedniku vijeća
na daljnje postupanje.
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Ivan Geršić javio se za riječ, te napominje da su 5 vijećnika IDS-a i vijećnik
Drago Klarić dali prijedlog da Ivan Marčeta bude odabran za drugog potpredsjednika

Općinskog vijeća. Napominje da vladajuća koalicija ima već predsjednika vijeća, a IDS
je na izborima dobio u Općinskom vijeću 5 vijećnika, dok je koalicija dvije stranke SDPHSU dobila 7 vijećnika. Naime sukladno čl. 34 Zakonu o Lokalnoj (regionalnoj)
područnoj samoupravi, jedan se vijećnik bira iz većine predstavničkog tijela (koalicije u
ovom slučaju), a drugi iz redova predstavničke manjine. Iako ova odredba tog zakona
nije obavezujuća, vijećnik Geršić upućuje pitanje vijećnicima da li će se držati te
odredbe. Iako većinu vijećnika ima koalicija SDP - HSU, traži da se podrži izbor Ivana
Marčete za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fažana.
Predsjednik vijeća je odgovorio da je to što govori vijećnik Geršić pravilo, ali međutim
nije obvezujuće.
Nitko se više nije javio za riječ pa Predsjednik zaključuje raspravu.
Pošto su stigla tri prijedloga, glasovat će se po redu kako su pristigli, međutim ako prva
dva prijedloga dobiju potrebnu većinu za teći prijedlog se neće glasati.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog za izbor Nikše Ristića za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Fažane.
Prijedlog je sa dvanaest glasova za, bez glasa protiv i bez glasa suzdržanih, jednoglasno
usvojen.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog za izbor Mirka Novaka za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fažane.
Prijedlog je sa sedam glasova za, bez glasa protiv i sa pet glasova suzdržanih, usvojen.
Obzirom da su prva dva prijedloga usvojena, o trećem se prijedlogu nije ni glasovalo.
Predsjednik vijeća konstatira da su za potpredsjednike Općinskog vijeća izabrani Nikša
Ristić i Mirko Novak, te istima čestita.
Predsjednik Vijeća koristi svoje pravo da predloži dopunu Dnevnog reda. Naime,
sukladno čl. 5 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana Predsjednik vijeća je
predložio da se Dnevni red konstituirajuće sjednice dopuni s toč. 8.“Prisega Načelnice i
Zamjenika Načelnice Općine Fažana“.
Naime, odredbom čl. 5. Poslovnika Općinskog vijeća propisano je da nakon dane prisege
vijećnika, izbora predsjednika vijeća, članova Mandatno – verifikacijske komisije i
Odbora za izbor i imenovanja, Predsjednik vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu
predložiti dopunu Dnevnog reda, a čl. 23 propisano je da Načelnik i Zamjenik Načelnice
na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu. O izmjeni dnevnog reda se glasa bez
rasprave.
Predsjednik je dao na glasovanje Odluku o dopuni dnevnog reda, te je sa 12 glasova za,
odluka jednoglasno usvojena.
8. Svečana prisega Načelnice i Donačelnika
Predsjednik Vijeća pročitao je prisegu:
„ Prisežem svojom čašću da ću dužnost Načelnice/Zamjenika Načelnice obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
statuta Općine Fažana, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Fažana“.
Nakon pročitane prisege Predsjednik Vijeća prozvao je Načelnicu Općine Fažana
Adu Damjanac. Načelnica je ustala i izjavila: „ Prisežem“.

Predsjednik Vijeća prozvao je Zamjenika Načelnice Općine Fažana Radomira Koraća.
Zamjenik Načelnice ustaje i izjavljuje: „ Prisežem“.
Predsjednik čestita Načelnici i Zamjeniku Načelnice na položenoj prisegi, te konstatira da
je ovo prvi put da se prisega polaže pred Općinskim vijećem.
Predsjednik vijeća se još jednom zahvaljuje na izboru Načelnici, Zamjeniku Načelnice,
vijećnicima i svim građanima koji su izabrali ovu općinsku vlast.
Predsjednik daje riječ Načelnici Općine Fažana Adi Damjanc.
Načelnica je zahvalila Predstojniku Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, gospodinu
Janjuševiću i gospodinu Mileru na prisustvovanju sjednici i poželila svima da u naredne
četiri godine dobro rade, da predstavnička i izvršna vlast funkcioniraju kao jedno, da se
većina odluka donosi konsenzusom, te zaželila svim suradnicima uspješan rad i uspješnu
poslovnu suradnju napominjući da su njena vrata i vrata Općine uvijek otvorena.
Predsjednik zaključuje sjednicu.

Sjednica završena u 18,20 sati
Zapisničar: Iva Knapić
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Miroslav Miler

PREDSJEDATELJ
Timotej Pejin

PREDSJEDNIK:
Timotej Pejin

