ISSN 1846-4246

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE FUNTANA

Broj: 1/15
Godina: IX.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA
Funtana, 20.02.2015. god.
Broj: 1/15
Godina: IX.
ISSN 1846-4246

Izdavač: OPĆINA FUNTANA
Uredništvo: B. BORISIJA 2, FUNTANA
Odgovorni urednik: SARA KLARIĆ

Izlazi po potrebi

SADRŽAJ

I. Općinsko vijeće
1. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Funtana za 2014. godinu……………………………………………………...
2. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Funtana za 2015.-2017. godinu……………………..
3. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana……...………….
4. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2014. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine
Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine………………………………...
6. Godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana…………..
7. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova………………………………………….
8. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2015. godini.
9. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih
poslova na području Općine Funtana u 2015. godini…………………………………
10. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na
području Općine Funtana u 2015. godini……………………………………………..
11. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i
nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2015. godini……………………..

1

1
2
5
10
11
12
15
16
16
17

II. Općinski načelnik
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti……………………………………………………………………………..
2. Odluka o imenovanju Komisije za najam stanova u vlasništvu Općine Funtana…….
3. Odluka o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Funtana…………………………………….
4. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij u
studijskoj godini 2014./2015………………………………………………………….

18
23
24
25

Broj: 1/2015

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA"

Str. 1

I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine
Funtana", broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Funtana, na sjednici održanoj dana 19. veljače
2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Funtana za 2014. godinu
I.
Usvaja se razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2014.
godinu.
II.
Razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području Općine za 2014. godinu čini
sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom
glasniku Općine Funtana".

KLASA: 214-01/15-01/2
URBROJ: 2167/07-02-15-2
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

2.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine
Funtana", broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Funtana, na sjednici održanoj 19. veljače 2015.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Funtana za razdoblje 2015. - 2017. godine
I.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Funtana za razdoblje 2015. - 2017. godine.
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II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Funtana za razdoblje 2015. - 2017. godine čine sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom
glasniku Općine Funtana".

KLASA: 214-01/15-01/3
URBROJ: 2167/07-02-15-2
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

3.
Temeljem članka 35. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 40.
Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13), Općinsko vijeće
Općine Funtana, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana

I.

Opće odredbe

Članak 1.
Ovom se odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana te se utvrđuje
njegovo ustrojstvo i djelokrug.
II.

Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao
jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:
1. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i
odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga
građana,
2. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog
gospodarstva, provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za
izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i održavanja groblja i javnih
površina,
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3. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: poslovi na donošenju
prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa
zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
4. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja
nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
5. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja
proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji
pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih
poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova
osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih
programa od interesa za općinu,
6. poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz
oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija,
nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne
kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,
7. poslove vezane uz promet na svom području,
8. poslove vezane uz zaštitu potrošača,
9. poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu,
10. ostale poslove koji su joj stavljeni u djelokrug posebnim zakonima ili drugim
propisima.
III.

Način rada i upravljanja

Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom
utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu kojega donosi Općinski načelnik, na prijedlog
pročelnika.
Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana rukovodi pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju javnog natječaja, imenuje
Općinski načelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati slijedeće uvjete:
• magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg
usmjerenja,
• 5 godina radnog iskustva u struci,
• organizacisjke sposobnosti i komunikacijske vještine,
• poznavanje jednog stranog jezika,
• poznavanje rada na računalu,
• položen državni stručni ispit.
Na natječaj se može prijaviti i biti izabrana i osoba koja nema položen državni stručni
ispit, uz obvezu da isti položi u roku od godinu dana od dana prijma u službu.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih
akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, te
radna tijela Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih i pojedinačnih
akata Općinskog vijeća te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u
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pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su istome
slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.
IV.

Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za
svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih
poslova.
Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom
samoupravnom djelokrugu.
U slučaju odsutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela zbog potrebe
poduzimanja hitnih mjera, u slučaju da pročelnik nije imenovan, kao i u drugim sličnim
slučajevima, sve poslove pročelnika obavljat će službenik kojeg ovlasti Općinski načelnik.
U slučaju dvojbe o zakonitosti i opravdanosti pojedine odluke, kao i dvojbe o
nadležnosti između pročelnika i Općinskog načelnika, konačnu odluku donosi Općinski
načelnik.
V.

Sredstva za rad

Članak 7.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine
Funtana, na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega poslova i zadataka.
VI.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.
Po donošenju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Funtana izvršit će se raspored djelatnika na radna mjesta sukladno propisanim uvjetima.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 8/10).
Članak 10.
Ova odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Funtana" i stupa na snagu
danom objave.

KLASA: 011-01/15-01/3
URBROJ: 2167/07-02-15-1
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.
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4.
Na temelju stavka 4. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine", br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) te članaka 20. i 40. Statuta
Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", br. 02/13), Općinsko vijeće Općine
Funtana, na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
KOMUNALNIH POTREBA OPĆINE FUNTANA ZA 2014. GODINU

Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2014. godinu
sastoji se od:
• Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Funtana za 2014. godinu,
• Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Funtana za 2014. godinu.
Članak 2.
I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA U 2014. GODINI
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Funtana u 2014. godine i to za djelatnosti:
1. odvodnje atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje javnih plaža,
5. održavanja zelenih površina,
6. održavanje deponije,
7. održavanja nerazvrstanih cesta,
8. održavanje javne rasvjete,
9. održavanje groblja,
10. protupožarne zaštite i civilne zaštite,
11. ostali rashodi,
kao i iskaz utrošenih financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom
izvora financiranja.
Održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini je obuhvatilo:
1. odvodnja atmosferskih voda
Tekuće i investicijsko održavanje oborinske kanalizacije

PLAN
30.000,00 kn

IZVRŠENJE
29.975,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, realizirana u iznosu od 29.975,00
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i prihoda za posebne namjene.
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2. održavanje čistoće javnih površina
Odvoz smeća i krupnog otpada
Mehaničko pometanje ulica i trgova
Svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s
pražnjenjem koševa

PLAN
15.000,00 kn
0,00 kn

IZVRŠENJE
9.090,00 kn
0,00 kn

352.350,00 kn

352.350,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 367.350,00 kn, realizirana u iznosu od
361.440,00 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i
ostalih prihoda za posebne namjene.
3. održavanje javnih površina
Energija
Materijal za redovno održavanje
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Usluge uređenja staze Grgeti – Ribarska
Utrošena voda za javne površine
Dezinsekcija i deratizacija
Dekoracija mjesta
Održavanje urbane opreme
Ostale komunalne usluge vezane za održavanje
javnih površina
Najam pokretnih WC kabina
Veterinarske usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge - suzbijanje galebova
Urbana oprema
Uređenje zone Šterna – Perili
Oprema zone Šterna – Perili

PLAN
17.500,00 kn
6.000,00 kn
18.000,00 kn
0,00 kn
20.000,00 kn
40.000,00 kn
34.000,00 kn
15.000,00 kn

IZVRŠENJE
17.416,06 kn
5.969,73 kn
17.986,50 kn
0,00 kn
13.917,45 kn
19.123,75 kn
33.687,50 kn
14.256,39 kn

52.300,00 kn
0,00 kn
17.000,00 kn
10.000,00 kn
25.000,00 kn
625.000,00 kn
75.000,00 kn

52.293,95 kn
0,00 kn
17.000,00 kn
10.000,00 kn
24.980,31 kn
0,00 kn
0,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 954.800,00 kn, realizirana u iznosu od
226.631,64 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i
ostalih prihoda za posebne namjene.
4. Održavanje javnih plaža
Energija – plaže
Usluge uređenja plaže
Održavanje plaža
Utrošena voda na plaži
Najam pokretnih WC kabina
Uređenje plaže na šetnici
Urbana oprema za plaže

PLAN
5.500,00 kn
80.000,00 kn
65.250,00 kn
15.000,00 kn
9.500,00 kn
0,00 kn
21.600,00 kn

IZVRŠENJE
5.422,14 kn
76.257,93 kn
65.250,00 kn
13.713,09 kn
9.437,50 kn
0,00 kn
21.562,50 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 196.850,00 kn, realizirana u iznosu od
191.643,16 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe,
koncesija za plaže na pomorskom dobru, koncesijskih odobrenja i ostalih prihoda za posebne
namjene.
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5. Održavanje zelenih površina
Košnja zelenih površina – šetnica
Košnja zelenih površina
Održavanje cvjetnih gredica
Održavanje trajnica

PLAN
43.200,00 kn
672.000,00 kn
38.300,00 kn
205.700,00 kn

IZVRŠENJE
43.191,00 kn
671.997,60 kn
38.250,00 kn
205.664,28 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 959.200,00 kn, realizirana u iznosu od
959.102,88 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i
ostalih prihoda za posebne namjene.
6. Održavanje deponije
Održavanje deponije
Održavanje reciklažnog dvorišta

PLAN
0,00 kn
30.000,00 kn

IZVRŠENJE
0,00 kn
29.775,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, realizirana u iznosu 29.775,00
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
7. Održavanje nerazvrstanih cesta
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta
(Dalmatinska, Ribarska, Grgeti)
Zimska služba

PLAN

IZVRŠENJE

275.000,00 kn
20.000,00 kn

273.805,44 kn
20.000,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 295.000,00 kn, realizirana u iznosu 293.805,44
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
8. Održavanje javne rasvjete
Utrošena energija za javnu rasvjetu
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

PLAN
185.000,00 kn
175.000,00 kn

IZVRŠENJE
161.487,11 kn
174.987,50 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 360.000,00 kn, realizirana u iznosu od
336.474,61 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
9. Održavanje groblja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja –
uređenje zida
Održavanje groblja

PLAN

IZVRŠENJE

20.000,00 kn
72.000,00 kn

19.604,00 kn
71.775,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 92.000,00 kn, realizirana u iznosu od 91.379,00
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
10. Protupožarna zaštita i civilna zaštita
Tekuće pomoći proračunu Grada Poreča kao većinskom
osnivaču za JVP CZP
Tekuće donacije za PVZ

PLAN

IZVRŠENJE

322.500,00 kn
110.000,00 kn

309.913,71 kn
110.000,00 kn
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Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Plan zaštite i spašavanja

6.000,00 kn
10.000,00 kn
25.000,00 kn
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6.000,00 kn
0,00 kn
25.000,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 473.500,00 kn, realizirana u iznosu od
450.913,71 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, namjenskih sredstava
poreza na dohodak i tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
11. Ostali rashodi
Utrošena energija za ostala mjerna mjesta
Usluge održavanja ostalih zgrada
Ulaganje u komunalnu infrastrukturu POS-a
Usluge održavanja objekata
Ostale komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Rashodi za legalizaciju objekata

PLAN
25.000,00 kn
40.000,00 kn
60.000,00 kn
109.650,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn

IZVRŠENJE
20.650,34 kn
101.736,38 kn
0,00 kn
109.620,00 kn
5.749,76 kn
40.095,90 kn
8.000,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 314.650,00 kn, realizirana u iznosu od
230.955,98 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
Sveukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Funtana za 2014. godinu planirana su u iznosu od 4.073.350,00 kn, realizirana su u iznosu od
3.202.096,42 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe,
namjenskih sredstava poreza na dohodak, tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije, koncesija za plaže na pomorskom dobru, koncesijskih odobrenja, općih prihoda
proračuna i ostalih prihoda za posebne namjene.
Članak 3.
II. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA U 2014.
GODINI
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Funtana u 2014. godini i to za:
1. izgradnja i čistoća javnih površina,
2. izgradnja nerazvrstanih cesta,
3. opskrba pitkom vodom,
4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
5. ostala komunalna infrastruktura,
kao i iskaz utrošenih financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom
izvora financiranja.
1. Izgradnja i čistoća javnih površina
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Košambra".
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je poduzeću Usluga Poreč
d.o.o.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana za 2014. godinu iznosilo je 420.000,00 kn,
a realizirano je 362.239,24 kn.

Broj: 1/2015

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA"

Str. 9

Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoz komunalnog otpada (iz naknade za
sanaciju odlagališta).
Sufinanciranje obnove voznog parka - Usluga Poreč d.o.o..
Provođenje obnove voznog parka za odvoz komunalnog otpada povjerena je poduzeću Usluga
Poreč d.o.o.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana za 2014. godinu je iznosilo 220.000,00
kuna, a realizirano je 183.289,11 kn.
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoženje otpada.
2. Izgradnja nerazvrstanih cesta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Otkup zemljišta
Projektna dokumentacija
Priprema zemljišta
Izgradnja cesta

PLAN
IZVRŠENJE
155.000,00 kn 151.218,11 kn
50.000,00 kn
48.734,96 kn
275.000,00 kn
97.700,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.485.000,00 kn 1.480.850,18 kn

Planirana je kupnja zemljišta, izrada geodetskih situacija, izrada projekta i izgradnja
prometnice (sjeverni rotor na ulazu u naselje - ulaz u AC Puntica - skretanje u naselje Coki –
pristupna ulica prema moru - ljetna tržnica - odvojak prema turističkoj zajednici te nastavak u
smjeru turističkog naselja Funtana) sukladno važećem Urbanističkom planu uređenja naselja
Funtana.
Planirana vrijednost programa iznosila je 1.965.000,00 kn, a realizirano je 1.778.503,25 kn.
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje nefinancijske
imovine.
3. Opskrba pitkom vodom
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava prema godišnjem planu "Istarskog vodovoda" d.o.o.
Buzet.
Izgradnja se povjerava "Istarskom vodovodu" d.o.o. Buzet.
Planirana vrijednost programa iznosila je 30.000,00 kuna, a realizirana je 0,00 kuna.
4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Izgradnja dijela kanalizacijske mreže prema godišnjem planu "Usluge Poreč" d.o.o. Poreč.
Izgradnja je povjerena komunalnom poduzeću "Usluga Poreč" d.o.o. Poreč.
Iznos kojim je Općina Funtana planirala financirati navedene radove je 232.100,00 kuna, a
realizirano je 0,00 kuna.
5. Ostala komunalna infrastruktura – Poslovna zona
Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala –
projektna dokumentacija
Uređenje poslovne zone

PLAN

IZVRŠENJE

550.000,00 kn
30.000,00 kn

240.000,00 kn
28.875,00 kn

Sredstva za ostalu komunalnu infrastrukturu planiraju se u iznosu od 580.000,00 kn,
realizirana u iznosu od 268.875,00 kn, a financirala su se iz sredstava prihoda od prodaje
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nefinancijske imovine i pomoći iz državnog proračuna (Fond za razvoj turizma u 2014).
Sveukupna sredstva za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Funtana za 2014. godinu planirana se u iznosu od 3.447.100,00 kn,
realizirana su u iznosu od 2.592.906,60 kuna, a financirala su se iz cijene za odvoz otpada (iz
naknade za sanaciju odlagališta), iz komunalnog doprinosa, iz naknade za priključenje na
vodoopskrbni sustav, iz naknade za priključenje na kanalizacijski sustav i iz prihoda od
prodaje nefinancijske imovine.
Članak 4.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2014. godinu
planirana su u iznosu od 7.520.450,00 kn, a realizirana su u iznosu od 5.795.003,02 kuna.
Osigurala su se iz komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom, komunalne naknade, boravišne pristojbe, sufinanciranja od strane turističkih
zajednica, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, cijene odvoženja otpada, namjenskih
sredstava poreza na dohodak i općih prihoda proračuna.
•
•

Program održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Funtana za 2014. godinu

3.202.096,42 kn

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Funtana za 2014. godinu

2.592.906,60 kn.

Članak 5.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 363-01/15-01/18
URBROJ: 2167/07-02-15-1
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

5.
Temeljem članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj
02/13) Općinsko vijeće Općine Funtana, na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE FUNTANA
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2014. GODINE

Članak 1.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za
razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Funtana".
KLASA: 022-06/15-01/3
URBROJ: 2167/07-02-15-2
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

6.
Na temelju članka 3. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne
odvodnje ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 10/10) i članka 40. Statuta Općine
Funtana (''Službeni glasnik Općine Funtana'', broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Funtana, na
sjednici održanoj dana 19. veljače 2015. godine donijelo je
GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA
NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA
Članak 1.
Ovim Programom gradnje vodnih građevina u skladu sa Zakonom o financiranju
vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14) u 2015. godini
utvrđuju se sljedeće namjeravane investicije:
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2015. godinu
ODVODNJA POREČ D.O.O.
IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ
OPĆINA FUNTANA - FONTANE

OPIS INVESTICIJE
1.

2.
3.
4.

Dogradnja kanalizacijske mreže u Zelenoj laguni - I faza
Obuhvaća priključenje na postojeću mrežu AC Bijela uvala sa
sigurnosnim preljevom, ukupne duljine L = 625 m'
Produljenje havarijskih ispusta crpnih stanicaCS 7 - Bijela uvala /
L = 140 m' + ukopavanje postojećeg
Produljenje havarijskih ispusta crpnih stanicaCS 9 - Hoteli Funtana
/ L = 150 m'
Monterski radovi na postojećim kanalizacijskim objektima crpnim stanicama: podrazumijeva zamjenu crpki i fazonske
armature, zamjenu dijela tlačnog voda. (oprema koja produžuje
vijek trajanja kanalizacijskog objekta)

PLAN 2015.
(kn)
450.000
190.000
130.000

234.500
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Izrada glavnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže u ulici Pod
Kaštelom L = 400 m'
Izrada glavnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže u Zelenoj
laguni, L = Gr. 625 + Tl. 250 m' i 1xCS
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija CS AC Istra
(zamjena crpki i fazonske armature u postojećoj građevini,
rekonstrukcija crpnog bazena, zamjenu tlačnog voda sa manjim
profilom u ukupnoj duljini od 95 m, zamjenu upravljačkog ormara
i rješavanje sigurnosnog preljeva na postojeći anulirani ispust)
Dogradnja kanalizacijske mreže na više lokacija područja općine
Funtana, sa izradom potrebne tehničke dokumentacije za manje
zahvate
Naknada Istarskom vodovodu na fakturirani iznos 5%
Voditelj EU Projekta
Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt
Troškovi realizacije EU Projekta
UKUPNO
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20.000
64.000

21.000

93.490
30.000
58.120
159.830
29.060
1.480.000

Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Funtana zaključi ugovore o gradnji
komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ovog Programa.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Funtana".

KLASA: 363-01/15-01/17
URBROJ: 2167/07-02-15-2
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

7.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), članka 11.
stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 6/07, 10/10 i 2/12), te
članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Funtana, na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova
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Članak 1.
Radi sprečavanja uzroka požara i opasnosti od zagađenja plinovima i dimom, ovom
odlukom propisuju se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Općine Funtana, obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje s
rokovima izvršenja, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova.

-

Članak 2.
Pod dimovodnim objektima u smislu ove odluke podrazumijevaju se :
dimnjaci
dimovodne cijevi
priključne cijevi
dimovodni kanali
ložišta
štednjaci u domaćinstvima, peći za centralno grijanje, pekarske peći, peći za pripremanje
hrane u ugostiteljskim objektima, školama, vrtićima i sl.

Članak 3.
Dimnjačarski poslovi, kao komunalna djelatnost na području općine Funtana,
obavljaju se isključivo temeljem ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Postupak donošenja Odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana provodi se sukladno važećem
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o koncesijama i važećim općinskim odlukama
kojim se regulira obavljanje komunalnih djelatnosti.
Članak 5.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme do 3 godina.
Članak 6.
Dimovodni objekti iz članka 2. ove odluke podliježu obveznom čišćenju i kontroli
jednom godišnje, u pravilu početkom sezone korištenja.
Korisnici dimovodnih objekata obvezni su jednom godišnje omogućiti mjerenje
izlaznih plinova, te stupanj korisnosti kotlova.
Nalaz s utvrđenim rezultatima mjerenja dostavlja se korisniku u pisanom obliku.
Obveznom čišćenju ne podliježu štednjaci i priključne cijevi u domaćinstvima za koje
postoji obveza da ih čisti njihov vlasnik ili korisnik, kao i dimovodni objekti u domaćinstvima
koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili ovlaštenom dimnjačaru.
Na zahtjev korisnika ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, obavit će se čišćenje i
kontrola dimovodnih objekata i izvan roka utvrđenim ovom odlukom, kao i onih dimovodnih
objekata koji ne podliježu obveznom čišćenju.
Članak 7.
Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su omogućiti
redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata.
Radi omogućavanja redovnog čišćenja dimovodnih objekata pristup do vratašca
dimnjaka ili dimovodnog kanala mora biti uvijek slobodan.
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Članak 8.
Ovlašteni dimnjačar dužan je čišćenje dimovodnih objekata obaviti na način kojim se
korisniku ne nanosi šteta.
Ovlašteni dimnjačar dužan je, nakon obavljenog čišćenja, čađu koja pada u ložište,
sabiralište ili oko dimovodnog objekta očistiti, sakupiti i neškodljivo ukloniti na propisan
način.
Kod dimovodnih objekata koje, zbog prekomjerne naslage čađe, nije moguće
temeljito očistiti, obavit će se spaljivanje čađe. Pri spaljivanju čađe u dimovodnom objektu,
ovlašteni dimnjačar dužan je poduzeti sve mjere opreza.
Članak 9.
Ovlašteni dimnjačar dužan je korisnike dimovodnih objekata obavijestiti o vremenu
čišćenja isticanjem pisane obavijesti na ulazu u objekt na vidnom mjestu, najmanje 24 sata
prije obavljanja čišćenja.
Članak 10.
Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se po obavljenoj usluzi, na temelju stvarno
izvršenih količina čišćenja, ovjerenih od korisnika usluge u kontrolnoj knjizi, a sve po
važećem cjeniku odobrenom od Općine Funtana.
Ovlašteni dimnjačar dužan je korisniku usluge izdati račun o obavljenoj usluzi.
Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika ne može se naplaćivati.
Naknadu plaća korisnik usluge, odnosno upravitelj zgrade na čijim dimovodnim
objektima je izvršena usluga.
Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika usluge izvan propisanog
vremena i utvrđenog roka, ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, naknadu utvrđenu
cjenikom odobrenom od Općine Funtana plaća korisnik usluge.
Članak 11.
Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavljaju inspektori policijske uprave
nadležni za poslove zaštite od požara i komunalno redarstvo Općine Funtana u okviru svoje
nadležnosti.
Članak 12.
U svrhu omogućavanja nadzora ovlašteni dimnjačar dužan je redovito voditi
kontrolnu knjigu koja sadrži:
- oznaku zgrade
- mjesto, ulicu i broj,
- podatke o vlasniku, odnosno korisniku ili upravitelju zgrade,
- broj i oznaku dimovodnog objekta koji se čisti,
- datum obavljanja dimnjačarske usluge,
- potpis vlasnika, odnosno korisnika ili druge ovlaštene osobe prisutne kod obavljanja
usluge,
- potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu.
Vlasnik, korisnik ili druga ovlaštena osoba svojim potpisom u kontrolnoj knjizi
potvrđuje da je dimnjačarska usluga izvršena.
Kontrolna knjiga vodi se za tekuću kalendarsku godinu i čuva se najmanje još dvije
godine.
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Članak 13.
Komunalni redar ovlašten je :
narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja,
ili ih ne obavlja u potpunosti,
zabraniti obavljanje dimnjačarskih poslova dimnjačarima koji nisu ovlašteni na području
Općine Funtana ,
kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,
pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja.

Članak 14.
Novčanom kaznom u visini 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna
osoba, a novčanom kaznom u visini 300,00 do 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba-obrtnik
ako:
- neovlašteno obavlja dimnjačarske poslove na području Općine Funtana
- ne obavlja čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata u skladu s odredbama ove odluke
- naplati uslugu suprotno utvrđenom cjeniku - ne vodi kontrolnu knjigu na način propisan
ovom odlukom.
Članak 15.
Novčanom kaznom u visini 100,00 do 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba – vlasnik
ili korisnik objekta ako ne omogući ovlaštenom dimnjačaru redovnu kontrolu i čišćenje
dimovodnih objekata, te ne plati naknadu za pruženu uslugu.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi
(„Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 2/99).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Funtana“.
KLASA: 011-01/15-01/4
URBROJ: 2167/07-02-15-1
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

8.
Temeljem članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 06/07, 10/10 i 02/12) i članka 40. Statuta
Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13), Općinsko vijeće Općine
Funtana na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
komunalnih poslova u 2015. godini
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1. Komunalni poslovi "Obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2015. godini", povjeravaju
se: "EKO SERVI MATIĆ", Lovrin 80, Pazin.
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke.
KLASA: 363-01/15-01/6
URBROJ: 2167/07-02-15-7
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

9.
Temeljem članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 06/07, 10/10 i 02/12) i članka 40. Statuta
Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13), Općinsko vijeće Općine
Funtana na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
komunalnih poslova u 2015. godini
1. Komunalni poslovi "Obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području
Općine Funtana u 2015. godini", povjeravaju se: "VETERINARSKA BOLNICA
POREČ" d.o.o., M. Vlašića bb, Poreč.
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke.
KLASA: 363-01/15-01/5
URBROJ: 2167/07-02-15-7
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

10.
Temeljem članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 06/07, 10/10 i 02/12) i članka 40. Statuta
Općine Funtana („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 02/13), Općinsko vijeće Općine
Funtana na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donijelo je slijedeću
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ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
komunalnih poslova u 2015. godini
1. Komunalni poslovi „Redovito održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana“
povjeravaju se: ELMA-AS-u iz Sv. Lovreča.
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke.
KLASA: 363-01/15-01/3
URBROJ: 2167/07-02-15-6
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

11.
Temeljem članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 06/07, 10/10 i 02/12) i članka 40. Statuta
Općine Funtana („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 02/13), Općinsko vijeće Općine
Funtana na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
komunalnih poslova u 2015. godini
1. Komunalni poslovi "Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području
Općine Funtana" povjeravaju se: Građevinskom obrtu TERAKOP iz Poreča,
Partizanska 13.
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke.
KLASA: 363-01/15-01/4
URBROJ: 2167/07-02-15-6
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.
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II. Općinski načelnik
1.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11,
83/13, 143/13 i 13/14) te članku 57. Statuta Općine Funtana (“Službeni glasnik Općine
Funtana”, broj 2/13) Općinski načelnik Općine Funtana donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Članak 1.
Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 011-01/14-01/2,
URBROJ: 2167/07-03-14-1 donesena je dana 10. siječnja 2014. godine („Službeni glasnik
Općine Funtana", broj 01/14) – u daljnjem tekstu Odluka.
Odluka iz stavka 1. mijenja se i dopunjuje kako slijedi.
Članak 2.
Članak 3. stavak 4. mijenja se tako da isti sada glasi:
„Pripremu i provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti manje od 70.000,00
kuna, provode službenici Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu Pročelnika ili odgovorne
osobe, prema Planu nabave naručitelja.“
U članku 3. stavak 5. mijenja se na način da se broj „20.000,00“ zamjenjuje brojem
„70.000,00“.
U članku 3. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„Za nabavu radova, roba i usluga vrijednosti manje od 3.000,00 kuna bez PDV-a
naručitelj ne provodi postupak prikupljanja ponuda, već se plaćanje vrši na osnovi fakture.“
Članak 3.
Mijenja se dosadašnji naziv glave IV., tako da ista sada glasi:
„IV.
PROVEDBA
POSTUPAKA
BAGATELNE
NABAVE
VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KUNA“

PROCIJENJENE

Članak 4.
U članku 6. stavak 1. mijenja se tako da isti sada glasi:
„Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna
naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice, prihvaćanjem ponude (ovjerom na za to
predviđeno mjesto) ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom, temeljem
prikupljene ponude.“
Članak 5.
Briše se glava V. i članak 7. Odluke u cijelosti.
Članak 6.
U članku 9. stavak 1. mijenja se na način da se broj „20.000,00“ zamjenjuje brojem
„70.000,00“.
U članku 9. briše se stavak 2.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
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Članak 7.
Članak 11. stavak 3. mijenja se tako da isti sada glasi:
„Upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. U slučaju kada nema
javnog otvaranja ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda.“
Članak 8.
Članak 20. stavak 5. mijenja se tako da isti sada glasi:
„Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda, odnosno zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez
odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica,
izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim
stranicama naručitelja).“
Članak 9.
Članak 21. stavak 4. mijenja se tako da isti sada glasi:
„Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama
naručitelja).“
Članak 10.
Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke mijenjaju se i propisani Obrasci za
provedbu Odluke i čine njen sastavni dio.
Članak 11.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Funtana”.

KLASA: 011-01/14-01/2
URBROJ: 2167/07-03-15-2
Funtana, 02. siječnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

Obrazac br. 1. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
Na temelju članka 5. i 8. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i članka
57. Statuta Općine Funtana (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 02/13), Općinski
načelnik Općine Funtana donosi
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naziv predmeta nabave:
Procijenjena vrijednost nabave:
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Broj gospodarskih subjekata kojima se šalje poziv na dostavu ponuda:
Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

KLASA:
URBROJ:
Funtana,

OPĆINA FUNTANA
Općinski načelnik
Mladen Grgeta

Obrazac br. 2. Poziv na dostavu ponuda
(glava)
KLASA:
URBROJ:
Funtana,
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj: Općina Funtana upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13 i
143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00, odnosno
500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi
postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Temeljem članka 8. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, nabavu
radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od
200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna, Naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave:
Opis predmeta nabave:
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja (narudžbenica/ugovor):
- rok početka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga:
- rok završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga:
- rok valjanosti ponude:
- mjesto izvršenja:
- rok, način i uvjeti plaćanja:
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a,
iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): npr.
najniža cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):
- ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima...)
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3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
- Jamstva (ako je primjenjivo)
- Potpisani prijedlog ugovora (ako je primjenjivo)
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz priloga ovog Poziva, a koje je
potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog
Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: (datum, sat)
- način dostave ponude: (osobno, e-mailom, poštom..)
- mjesto dostave ponude:
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda (ako je primjenjivo):
5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba, e-mail, telefon)
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od ___________ dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Obrazac br. 3. Troškovnik
TROŠKOVNIK
Predmet nabave:
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi,
odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane
stavke Troškovnika.
(ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom
cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)
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Obrazac br. 4. Ponudbeni list
PONUDBENI LIST
Predmet nabave: _____________________________________________________________
Naručitelj: (naziv, adresa i OIB) ________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja: __________________________________________________
(popunjava naručitelj)
Naziv ponuditelja: ____________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište): _____________________________________________________
OIB: _______________________________________________________________________
Poslovni (žiro račun): _________________________________________________________
Broj računa (IBAN): __________________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: __________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA / NE _______________________________
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
E-pošta: ____________________________________________________________________
Kontakt osoba: ______________________________________________________________
Tel: _______________________________________________________________________
Faks: ______________________________________________________________________
PONUDA
Broj ponude: ________________________________________________________________
Datum ponude: ______________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________________________
Iznos PDV-a: ________________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________________________
_____________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

Obrazac br. 5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
(glava)
KLASA:
URBROJ:
Funtana,
Na temelju članka 20. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i članka 57.
Statuta Općine Funtana (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 02/13), Općinski načelnik
Općine Funtana dana donosi
OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Naručitelj: Općina Funtana, B. Borisia 2, Funtana, OIB: 65952269093
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je:
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:
Cijena ponude bez PDV-a iznosi:
Iznos PDV-a:
Cijena ponuda s PDV-om:
Obrazloženje:
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Odluka se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja
ponuditeljima na dokaziv način.

OPĆINA FUNTANA
Općinski načelnik
Mladen Grgeta

Obrazac br. 6. Obavijest o poništenju nabave bagatelne vrijednosti
(glava)
KLASA:
URBROJ:
Funtana,
Na temelju članka 21. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i članka 57.
Statuta Općine Funtana (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 02/13), Općinski načelnik
Općine Funtana dana donosi
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naručitelj: Općina Funtana, B. Borisia 2, Funtana, OIB: 65952269093.
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o poništenju je
__________________________________________________________________
Obrazloženje:

OPĆINA FUNTANA
Općinski načelnik
Mladen Grgeta

2.
Temeljem Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 91/96, 48/98, 66/98 i
22/06), članka 18. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Funtana (''Službeni
glasnik Općine Funtana'', broj 5/14) i članka 57. Statuta Općine Funtana (''Službeni glasnik
Općine Funtana'', broj 2/13) Općinski načelnik Općine Funtana, dana 12. siječnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju
Komisije za najam stanova u vlasništvu Općine Funtana
Članak 1.
Kao članovi Komisije za najam stanova u vlasništvu Općine Funtana imenuju se:
1. Jolanda Leva – predsjednik,
2. Željko Vadnjak,
3. Sara Klarić.
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Članak 2.
Imenovani članovi Komisije imenuju se na rok od 2 (dvije) godine.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u ''Službenom glasniku
Općine Funtana''.

KLASA: 011-01/15-01/2
URBROJ: 2167/07-03-15-1
Funtana, 12.01.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

3.
Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“,
broj 125/11), članka 15. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 06/14) i članka 57. Statuta Općine Funtana
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13) Općinski načelnik Općine Funtana, dana 12.
siječnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju
Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Funtana

Članak 1.
Kao članovi Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Funtana imenuju se:
1. Jolanda Leva – predsjednik,
2. Željko Vadnjak,
3. Sara Klarić.
Članak 2.
Imenovani članovi Komisije imenuju se na rok od 2 (dvije) godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku
Općine Funtana“.

KLASA: 011-01/15-01/1
URBROJ: 2167/07-03-15-1
Funtana, 12.01.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.
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4.
Temeljem članka 57. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana" broj
02/13), Općinski načelnik, dana 19. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij
u studijskoj godini 2014./2015.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija na poslijediplomskom
studiju (specijalistički ili doktorski studij) nakon stjecanja diplome na visokoškolskom
studiju, visina stipendija te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
Za studijsku godinu 2014./2015. osiguravaju se u Proračunu Općine Funtana sredstva
za 2 nove stipendije na poslijediplomskom studiju u skladu s ugovorom o stipendiji i ovom
Odlukom.
Članak 3.
Visina stipendije za postdiplomante, odnosno doktorande iznosi 1.500,00 kuna
mjesečno.
Članak 4.
Stipendija se odobrava za period trajanja poslijediplomskog studija propisanog
statutom obrazovne ustanove, do najviše 6 semestara.
Stipendija se isplaćuje od 1. studenog do 30. lipnja.
Tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada stipendija se ne isplaćuje.
Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka.
Članak 5.
Pravo na stipendiju imaju postdiplomanti, odnosno doktorandi s prebivalištem na
području Općine Funtana i koji stvarno žive na području Općine Funtana.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti postdiplomanti, odnosno doktorandi koji nemaju
stipendiju iz drugih izvora i nemaju dugovanja (uža obitelj) prema Općini Funtana po bilo
kojoj osnovi.
Članak 6.
Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana u
vremenu od 20.02.2015. do 06.03.2015. godine, na temelju Oglasa objavljenog na oglasnim
pločama Općine Funtana i službenoj web stranici Općine Funtana (www.funtana.hr).
U roku iz prethodnog stavka kandidati moraju, uz molbu, dostaviti potvrdu o upisu na
poslijediplomski studij (s naznakom o vrsti, godini i ukupnom trajanju studija), prijepis ocjena
cjelokupnog visokoškolskog studija, izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka, izjavu o
neprimanju stipendije iz drugih izvora te izjavu o nepostojanju dugovanja domaćinstva
postdiplomanta, odnosno doktoranda prema Općini Funtana.
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Članak 7.
Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija
određenih ovom Odlukom.
S postdiplomantima, odnosno doktorandima kojima je odobrena stipendija, po
donošenju rješenja zaključuje se ugovor koji u ime Općine Funtana potpisuje Općinski
načelnik, a u ime stipendiste odabrani postdiplomant, odnosno doktorand.
Članak 8.
Kriteriji bodovanja su slijedeći:
A) Uspjeh na studiju
Prosjek ocjena

Bodovi

- 3,10 ........................................................................................................................................ 20
- od 3,10 do 4,85 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi ................................................. 2
- 4,85 ........................................................................................................................................ 90
- 4,90 do 5,00 ......................................................................................................................... 100
B) Upisana godina studija
- prva godina ............................................................................................................................ 30
- druga godina .......................................................................................................................... 40
- treća godina ........................................................................................................................... 50
C) Izvannastavne aktivnosti
- sudjelovanje u znanstvenim projektima..................................................................................
- objavljeni znanstveni i stručni radovi u domaćoj ili inozemnoj publikaciji...........................
- sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom domaćem ili inozemnom skupu..........................
- osvojena Rektorova ili Dekanova nagrada………………..………………………….....…...
- osvojene nagrade na natjecanjima na akademskoj razini……………..……………..…...….
- postizanje istaknutih umjetničkih i/ili sportskih rezultata…………..………………..……...
- sudjelovanje u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija……………..……..………..
- aktivnost u studentskim udrugama……………..…………………………………..………..
- stručna praksa tijekom studija…………………..………………………………..………….
- usporedno pohađanje dva ili više fakulteta…………………..…………………..………….
- uključenost u volonterski rad………………………..…………………………..…………..
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2
2
2
2
2
2
2

Članak 9.
Pravo na dobivanje stipendije ostvaruju 2 postdiplomanta, odnosno doktoranda koji na
temelju kriterija iz prethodnog članka sakupe najveći broj bodova.
Članak 10.
Obveza je stipendiste da završi studij za koji prima stipendiju od Općine Funtana u
roku od pet godina za specijalistički i sedam godina za doktorski studij.
Obveza je stipendista da se nakon završetka studija zaposli najmanje na rok od četiri,
odnosno šest godina, ako postoji potreba za takvim zanimanjem, u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Funtana, ustanovama ili poduzećima čiji je osnivač, odnosno vlasnik Općina
Funtana.
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Ukoliko stipendista ne završi studij, odnosno ukoliko se ne zaposli, a postoji potreba,
isti je dužan vratiti cjelokupan iznos dobivene stipendije u roku od 2, odnosno 3 godine.
Članak 11.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od studijske godine
2014./2015.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 604-02/15-01/1
URBROJ: 2167/07-03-15-1
Funtana, 19.02.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

