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Na temelju čl. 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", broj 120/12 i
136/12), čl. 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore,
te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine",
br. 16/13.) i čl. 39. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09), Općinsko vijeće
Općine Fažana dana 29. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKA
o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2013. – 2015. godine
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz Proračuna
Općine Fažana dodjeljuju financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede.
Proračunom Općine Fažana za 2013. godinu te Projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu
osigurana su i predviđena sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede.
Ovom Odlukom primjenjuje se provedba Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije za
period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska
cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. godine ("Službene novine
Istarske županije", br. 5/09.), Odluke o produljenju rokova provedbe Strateškog programa i drugih strateških
dokumenata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva
do kraja 2015. godine, Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12 i 136/12),
Županijske razvojne strategije Istarske županije, te će se sustavno provoditi donošenje i usklađenje
strateških dokumenata sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ove Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Fažana za razdoblje
2013. – 2015. godine su:
1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta,
2. poboljšanje kvalitete života na cijelom području Općine Fažana putem potpora poljoprivredi.
3. poticanje žitelja Općine Fažana za kupnju sadnog materijala.
II.

POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 3.

Korisnici potpora iz Proračuna Općine Fažana za 2013. godinu i projekcije Proračuna za 2014. i 2015.
godinu mogu biti udruge, zadruge, obrti, trgovačka društva (mala i srednja) i OPG, odnosno pravne i fizičke
osobe, s područja Općine Fažana ili institucije putem kojih se posredno do krajnjih korisnika provode mjere
za poticanje razvoja poljoprivrede.
Članak 4.
U Proračunu Općine Fažana za 2013. godinu osigurana su sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede u
iznosu od 124.000,00 kuna.
U mjere poticanja razvoja poljoprivrede ubrajamo:
Godina
2013.
2014.
Sufinanciranje Fonda
za razvoj poljoprivrede i 5.000,00
5.000,00
agroturizma Istre

2015.
5.000,00
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Godina
Sufinanciranje
Agroudruge Fažana
Izrada izmjena i
dopuna Programa
gospodarenja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu
RH
Nabava sadnog
materijala
Sufinanciranje LAG-a
Južna Istra
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2013.
30.000,00

2014.
30.000,00

2015.
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

34.000,00

39.000,00

39.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Članak 5.
Sukladno usvojenim projekcijama za 2014. i 2015. godinu, te financijskim mogućnostima i likvidnosti
Proračuna provodit će se mjere iz članka 5. ovog Programa.
Članak 6.
U slučaju potrebe za podnošenje zahtjeva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju neposredno od
Općine Fažana, zahtjevi se predaju preko Jedinstvenog upravnog odjela, a kriteriji i mjerila za dodjeljivanje
potpora, pripadajuća dokumentacija i obrazac, uredit će se posebnom odlukom Načelnice za pojedinu
proračunsku godinu.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi na području Općine Fažana u razdoblju 2013. – 2015. godine
osiguravaju se iz Proračuna Općine Fažana sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 8.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni Upravni odjel Općine Fažana.
Članak 9.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“.
Klasa: 320-01/13-01/4
Urbroj: 2163/08-03/00-13-1
Fažana: 29. lipnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.
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Temeljem odredbe članka čl. 51. Statuta
Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“, broj 7/09), Mandatno-verifikacijska
komisija Općinskog vijeća Općine Fažana donosi

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća
Općine Fažana
I.
Ovim se Rješenjem verificira mandat članova
Općinskog vijeća Općine Fažana, za vijećnicu:
1. Draganu Belas

Stranica 356

SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

Klasa: 023-08/13-01/4
Urbroj: 2168/08-01/01-13-6
Fažana, 1. srpnja 2013.

15

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Mandatno verifikacijska komisija
Predsjednik
Sandra Piljan Lorencin, v.r.

Na temelju čl. 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i
čl. 39. Statuta Općine Fažana („Službene novine
Istarske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće
Općine Fažana, na sjednici održanoj dana 10.
srpnja 2013. godine donijelo je

14
Na osnovi čl. 39. Statuta Općine Fažana („Službene
novine Istarske županije“, broj 7/09), Općinsko
vijeće Općine Fažana, na sjednici održanoj dana
10. srpnja 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno
obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana
za razdoblje od 01.09.2012. godine do
28.02.2013. godine
I.
Prihvaća se polugodišnje izvješće o odgojnoobrazovnom radu dječjeg vrtića za period od
01.09.2012. godine do 28.02.2013. godine.
II.
Izvješće iz tč. I. prilaže ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini
I
Usvaja se Izvješće o stanju sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini.
II.
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja u
2012. godini čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa: 810-09/12-01/1
Urbroj: 2168/08-03-13-12
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

Klasa: 601-02/13-01/2
Urbroj: 2168/08-03/00-13-3
Fažana, 10. srpnja 2013.
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Na osnovi članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 15/02, 79/06, 141/06, 148/08 i 153/09, 143/12), članka 8. Odluke
o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup
građevinskog zemljišta („Službene novine Istarske županije“, broj 11/09) i članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana
10. srpnja 2013. godine donijelo je
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ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
I.
Prodaje se nekretnina – građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Fažana na sljedećoj lokaciji:
Red.
br.
1.

k.o.

Fažana

Predmet prodaje

Ukupna
površina u
2
m

Početna cijena
u kunama

Početna cijena
u EUR

k.č.br. 776/4

11384

11.040.203,20

1.479.920,00

Uvjeti gradnje na nekretnini koja je predmet prodaje utvrđeni su Urbanističkim planom uređenja
turističke zone „Villa San Lorenzo“ („Službene novine Istarske županije“ broj 1/2008).
Kupac zemljišta, po potrebi će o svom trošku izvršiti prenamjenu zemljišta u skladu s odredbama
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
II.
Natječaj za prodaju nekretnine provest će se javnim
nadmetanjem u kojem se ponuditelji usmeno
nadmeću u visini ponude.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju
pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, te
državljani i pravne osobe iz država članica
Europske unije.
Oglas o raspisivanju natječaja bit će
objavljen u dnevnim novinama i na oglasnoj ploči
Općine Fažana.
III.
Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 10%
od početne cijene nekretnine.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine
Fažana broj 2340009-1861900001 Općina Fažana Proračun pozivom na broj 68-7757 OIB, do početka
javnog nadmetanja.
Ponuditelj koji nakon donošenja Odluke o prihvatu
ponude odustane od sklapanja ugovora ili ne
pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora,
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a
nekretnina će se ponovno izložiti natječaju.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao
nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina vratit
će se u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke
o prihvatu ponude.
Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije
donošenja Odluke o prihvatu ponude, uplaćena
jamčevina vratit će se u roku od 5 dana od
zaprimanja izjave o odustanku od ponude.
IV.
Ugovor o prodaji sklopit će se u roku od 8 dana od
dana donošenja Odluke o prihvatu ponude od
strane Općinskog vijeća Općine Fažana. Pored
ostalih odredbi, ugovor obvezno sadržava:
- odredbu o isključenju obveze Općine Fažana na
predaju posjeda u slučajevima kada kupac ujedno
nije i posjednik nekretnine,
- o tome da uknjižbu prava vlasništva provode kupci
samostalno, o svom trošku.

V.
Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti u roku
od 15 dana od zaključenja ugovora.
VI.
PRAVILA NADMETANJA:

1. Komisija za provedbu natječaja, na mjestu i u
vrijeme određeno za provedbu javnog nadmetanja
uvodno otvara nadmetanje te zaprima prijave i
dokaze.
2. Natjecatelji prijavljuju sudjelovanje u javnom
nadmetanju na način da nakon uvodnog otvaranja
nadmetanja predaju Komisiji za provedbu natječaja
prijavu s osobnim podacima te prilaganjem dokaza:
• uplati jamčevine (uplatnica),
• državljanstvu odnosno registraciji pravne
osobe,
• vlasništvu građevinske parcele koju je
potrebno kompletirati nekretninom iz točke I
ovog natječaja,
• podmirenju svih dospjelih dugovanja prema
Općini Fažana (potvrda Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Fažana, Fažana,
43. Istarske divizije 8),
• punomoć
za
zastupanje (ako ima
opunomoćenika)
odnosno
ovlaštenje
predstavnika pravnih osoba,
• broja tekućeg ili žiro računa s naznakom
banke-podružnice na koji će se izvršiti
povrat jamčevine.
3. Komisija za provedbu natječaja razmatra prijave i
dokaze, utvrđuje njihovu valjanost, te o tome donosi
odluku koju odmah objavljuje.
4. Usmeno nadmetanje natjecatelja s valjanom
prijavom i potpunim dokazima provodi se za svaku
nekretninu posebno. Ako se za pojedinu
građevinsku česticu prijavio i natjecao samo jedan
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natjecatelj, uzet će se njegova ponuda u početnoj
visini kupoprodajne cijene kao najpovoljnija.
5. Najmanji iznos povećanja ponude iznosi 1% od
početne kupoprodajne cijene.
6. Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku 2
minute od davanja najpovoljnije ponude.
7. Po okončanju nadmetanja Komisija za provedbu
natječaja utvrđuje koja se ponuda smatra
najpovoljnijom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.
8. Zapisnik o provedenom nadmetanju s
prijedlogom ponude za koju se smatra da ju je
potrebno prihvatiti, Komisija za provedbu natječaja
dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i
odlučivanje.
9. Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i
sklapanja ugovora donosi Općinsko vijeće Općine
Fažana.
VII.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Fažana za pripremu i objavu javnog natječaja
prema uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

Broj 8/2013.

Članak 1.
U Odluci o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“, broj 1/02, 8/05), u čl. 1. st. 1. iza tč. 5.
dodaje se nova tč. 6. koja glasi:
„6. Odbor za poljoprivredu i ribarstvo“
Članak 2.
U čl. 5. i 7. u st. 1. tekst „iz točke 2. do 5“
zamjenjuje se tekstom „iz točke 2. do 6“ .

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Istarske županije“.
Klasa: 023-08/13-01/8
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa: 944-05/12-01/18
Urbroj: 2168/08-03/00-13-3
Fažana, 10. srpnja 2013.

Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09),
članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“, broj 7/09) i članka 7. Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 1/02 i
8/05), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

17
Na osnovi čl. 52. Statuta Općine Fažana („Službene
novine Istarske županije“, broj 7/09), čl. 15. i. 18.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09) i
članka 39. Statuta Općine Fažana („Službene
novine Istarske županije“, broj 7/09) Općinsko
vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 10.
srpnja 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za
komunalno gospodarstvo te prostorno
planiranje i uređenje
1. U Odbor za komunalno gospodarstvo te
prostorno planiranje i uređenje biraju se:

- Mario Predan, predsjednik
- Anton Šupraha, član
- Igor Černac, član
- Nikša Ristić, član
- Ljerka Peruško, član
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2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa: 023-08/13-01/6
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

Stranica 359

članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“, broj 7/09) i članka 7. Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 1/02 i
8/05), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za sport
i kulturu

19
Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09),
članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Fažana („Službene novine istarske
županije“ broj 7/09) i članka 7. Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 1/02 i
8/05), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

1. U Odbor za sport i kulturu biraju se:
- Damir Šistek, predsjednik
- Gojko Krneta, član
- Karlo Moscarda, član
- Mirko Novak, član
- Ljiljana Šokčević, član
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa:023-08/13-01/10
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za
proračun, financije i razvoj
1. U Odbor za proračun, financije i razvoj biraju se:
- Sandra Piljan Lorencin, predsjednik
- Jagoda Devescovi, član
- Nenad Devetak, član
- Đurđa Čuljak, član
- Mladen Buršić, član
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa:023-08/13-01/5
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana,10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.
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Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09),
članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“, broj 7/09) i članka 7. Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 1/02 i
8/05), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za
socijalnu skrb i društvene djelatnosti
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Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09),

1. U Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti
biraju se:
- Jozefina Božena Stanišić, predsjednik
- Luka Radojčić, član
- Mira Šariri Busletta, član
- Ljubica Perković, član
- Maria Duda Bissinger, član
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Broj 8/2013.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.

Na osnovi članka 39. Statuta Općine
Fažana („Službene novine Istarske županije“, broj
7/09), i čl. 6. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“, br. 36/04, 63/08), Općinsko
vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 10.
srpnja 2013. godine, donosi

Klasa:023-08/13-01/11
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana,10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

ODLUKA
o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja
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Na osnovi članka 39. Statuta Općine
Fažana („Službene novine Istarske županije“, broj
7/09), članka 15. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske
županije“ broj 7/09) i članka 2. Odluke o osnivanju
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 1/02 i
8/05), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za
statut, poslovnik i normativnu djelatnost
1. U Odbor za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost biraju se:
- Nataša Novak, predsjednik
- Vladimir Erceg, član
- Nensi Muslimović, član
- Mitar Gavočanov, član
- Ivan Geršić, član
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljuje se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa: 023-08/13-01/12
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.
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I.
1. U Vijeće za koncesijska odobrenja imenuju
se:
- Damir Grbac , predstavnik Općine Fažana
- Ivan Đurkić, predstavnik Općine Fažana
- Anton Šupraha, predstavnik Općine Fažana
- Zdenko Mihaljević, predstavnik Lučke
kapetanije
- Vladimir Banković, predstavnik Upravnog
odjela za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Istarske županije.
2. Članovi Vijeća imenuju se na mandantno
razdoblje Općinskog vijeća Općine Fažana.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Službenim
novinama Istarske županije“.
Klasa:021-00/13-01/11
Urbroj: 2168/08-03/00-13-4
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.
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Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana
(„Službene novine Istarske županije“, broj 7/09),
Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici
održanoj dana 10. srpnja 2013. godine, donosi

Broj 8/2013.

SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za
gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine
Fažana
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ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca
porotnika Županijskog suda u Puli
I.
Utvrđuje se prijedlog da se za suce
porotnike Županijskog suda u Puli imenuju

I.
Imenuje se Komisija za provedbu natječaja za
gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine
Fažana u sastavu:

1. Ivan Jurki, Fažana, R. Petrović 34
2. Giancarlo Moscarda, Fažana, Aleja maslina 11
3. Manojlo Trivić, Valbandon, Dragonja 67
4. Pero Pejčić, Fažana, Fažana, Istarska 1

- Mirko Novak, predsjednik
- Saša Ristić, zamjenik predsjednika
- Jagoda Devescovi, član
- Sead Šistek, zamjenik člana
- Mario Predan, član
- Tadić Milan, zamjenik člana
- Nikša Ristić, član
- Pero Pejičić, zamjenik člana
- Anton Šupraha, član
- Ljubica Perković, zamjenik člana

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenim novinama Istarske
županije“.
Klasa: 023-01/13-01/100
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.

Komisija provodi postupak natječaja za prodaju
nekretnina, osnivanje prava građenja, davanja u
zakup građevinskog zemljišta i davanja u zakup
poslovnih prostora, sve sukladno odredbama akata
kojim se odlučuje o gospodarenju nekretninama.
II.
Mandat Komisije traje do prestanka mandata
vijećnika Općinskog vijeće Općine Fažana izabranih
na izborima 2013. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama
Istarske županije“.
Klasa: 944-05/13-01/6
Urbroj: 2168/08-03/00-13-1
Fažana, 10. srpnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.
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Na osnovi čl. 119. st. 1. Zakona o sudovima
(„Narodne novine“, br. 28/13), Općinsko vijeće
Općine Fažana na sjednici održanoj 10. srpnja
2013. godine, donijelo je

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FAŽANA
Općinsko vijeće
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

