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I. Općinsko vijeće

4.
Na temelju stavka 1. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 110/04 - Uredba, 178/04,
38/09, 79/09 i 153/09), te članka 20. i 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine
Funtana", broj 2/09), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici održanoj 31. ožujka 2010.
godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
KOMUNALNIH POTREBA OPĆINE FUNTANA ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2009. godinu
sastoji se od:
• Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Funtana za 2009. godinu,
• Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Funtana za 2009. godinu,
Članak 2.
I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA U 2009. GODINI
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Funtana u 2009. godine i to za djelatnosti:
1. odvodnje oborinskih 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,
11. civilna zaštita,
12. ostali rashodi,
kao i iskaz utrošenih financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom
izvora financiranja.
Održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini je obuhvatilo:
1. odvodnja oborinskih voda
Tekuće i investicijsko održavanje oborinske kanalizacije

PLAN
70.000,00 kn

IZVRŠENJE
35.850,51 kn
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 70.000,00 kn, realizirana u iznosu od 35.850,51
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
2. održavanje čistoće javnih površina
PLAN
IZVRŠENJE
5.000,00 kn
305,00 kn
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Odvoz smeća i krupnog otpada
68.600,00 kn
68.567,48 kn
Svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa288.000,00 kn 287.752,50 kn
Mehaničko pometanje ulica i trgova
6.500,00 kn
1.078,00 kn
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 368.100,00 kn, realizirana u iznosu od
357.702,98 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
3. održavanje javnih površina
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Ureñenje poslovne zone
Utrošena voda za javne površine
Dezinsekcija i deratizacija
Dekoracija mjesta
Održavanje urbane opreme
Ostale kom.usluge vezane za održavanje javnih površina
(postavljanje znakova...)
Najam pokretnih WC kabina
Veterinarske usluge
Elaborat ureñenja županijske ceste
Urbana oprema
Komunalna oprema – Puntica d.o.o.
Izrada projekta Zone Perili

PLAN
225.000,00 kn
0,00 kn
5.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn
5.000,00 kn

IZVRŠENJE
20.806,35 kn
0,00 kn
3.501,67 kn
39.975,00 kn
36.408,00 kn
0,00 kn

100.000,00 kn
25.000,00 kn
17.000,00 kn
18.300,00 kn
150.000,00 kn
70.000,00 kn
0,00 kn

95.456,00 kn
9.998,12 kn
16.905,00 kn
18.300,00 kn
67.778,16 kn
30.000,00 kn
0,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 695.300,00 kn, realizirana u iznosu od
339.128,30 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i
donacija TZO Funtana.
4. Održavanje javnih plaža
Materijal za održavanje plaže
Ureñenje šetnice na plaži
Utrošena voda
Održavanje plaža
Usluge noćnog obilaska plaže
Najam pokretnih WC kabina

PLAN
0,00 kn
110.000,00 kn
15.000,00 kn
85.000,00 kn
0,00 kn
20.000,00 kn

IZVRŠENJE
0,00 kn
102.536,12 kn
6.612,17 kn
82.814,70 kn
0,00 kn
10.798,40 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 230.000,00 kn, realizirana u iznosu od
202.761,39 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, koncesija za plaže na
pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja.
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5. Održavanje zelenih površina
Košnja zelenih površina
Održavanje cvjetnih gredica
Održavanje trajnica

PLAN
584.200,00 kn
108.700,00 kn
108.700,00 kn

IZVRŠENJE
566.841,74 kn
108.689,10 kn
108.689,10 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 801.600,00 kn, realizirana u iznosu od
784.219,94 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
6. Održavanje deponije
Sanacija deponije grañevinskog materijala
Ureñenje odlagališta grañevinskog materijala

PLAN
47.500,00 kn
0,00 kn

IZVRŠENJE
41.018,20 kn
0,00 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 47.500,00 kn, realizirana u iznosu od 41.018,20
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
7. Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje ulica, pješačkih staza, parkirališta,
makadamskih ceta i pristupnih puteva
Zimska služba

PLAN

IZVRŠENJE

150.000,00 kn
12.000,00 kn

143.740,66 kn
11.953,50 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 162.000,00 kn, realizirana u iznosu 155.694,16
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
204.500,00 kn
260.000,00 kn

IZVRŠENJE
204.315,63 kn
254.827,63 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 464.500,00 kn, realizirana u iznosu od
459.143,26 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
9. Održavanje groblja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kapelice na groblju
Održavanje groblja

PLAN
200.000,00 kn
71.000,00 kn

IZVRŠENJE
151.172, 60 kn
70.291,65 kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 271.000,00 kn, realizirana u iznosu od
221.464,25 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
10. Protupožarna zaštita
Tekuće pomoći proračunu
Grada Poreča kao većinskom osnivaču za JVP CZP
Tekuće donacije za PVZ
Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ
Izrada elaborata

PLAN

IZVRŠENJE

352.000,00 kn
125.000,00 kn
6.000,00 kn

291.651,14 kn
125.000,00 kn
6.000,00 kn
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Procjene ugroženosti i plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija47.150,00 kn 47.127,97 kn
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 530.150,00 kn, realizirana u iznosu od
469.779,11 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i namjenskih sredstava
poreza na dohodak.
11. Civilna zaštita
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

PLAN
0,00 kn

IZVRŠENJE
0,00 kn

PLAN
25.100,00 kn
194.750,00 kn
107.000,00 kn
19.400,00 kn
60.000,00 kn

IZVRŠENJE
25.041,37 kn
141.781,79 kn
93.907,80 kn
2.661,23 kn
57.131,86 kn

12. Ostali rashodi
Utrošena energija za ostala mjerna mjesta
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zgrada
Usluge održavanja objekata
Ostale komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 406.250,00 kn, realizirana u iznosu od
320.524,05 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
Sveukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Funtana za 2009. godinu planirana su u iznosu od 4.046.400,00 kn, realizirana su u iznosu od
3.387.286,15 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe,
namjenskih sredstava poreza na dohodak, koncesija za plaže na pomorskom dobru,
koncesijskih odobrenja, općih prihoda proračuna i donacija TZO Funtana
Članak 3.
II. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OPĆINE FUNTANA U 2009.
GODINI
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na
području Općine Funtana u 2009. godini i to za:
1. izgradnja oborinske kanalizacije
2. izgradnja i čistoća javnih površina,
3. izgradnja nerazvrstanih cesta,
4. opskrba pitkom vodom,
5. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
6. plinofikacija,
kao i iskaz utrošenih financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom
izvora financiranja.
1. Izgradnja oborinske kanalizacije
Planirana vrijednost projekta iznosila je 50.0000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn.
2. Izgradnja i čistoća javnih površina
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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 2009. godinu je iznosilo 325.000,00
kn, a realizirano je 319.700,80 kn.
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.
Provoñenje obnove voznog parka za odvoz komunalnog otpada povjerena je poduzeću Usluga
Poreč d.o.o.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana za 2009.godinu iznosilo je 165.000,00
kuna, a realizirano je 161.718,92 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoženje otpada.
Kapitalna pomoć za izgradnju tržnice u Funtani iznosila je 150.000,00 kuna, a realizirano je
150.000,00 kuna.
Provoñenje izgradnje tržnice povjereno je komunalnom poduzeću Puntica d.o.o.
Potrebna sredstva osigurala su se iz općih prihoda proračuna.
Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Funtana planiran je u iznosu od 12.300,00
kuna, a realizirano je u iznosu od 12.300,00 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz općih prihoda proračuna.
3. Izgradnja nerazvrstanih cesta
Otkup zemljišta
Izgradnja ulice u naselju Coki
Izgradnja ulice u naselju Coki
Izgradnja parkirališta - Put perila
Izgradnja šetnice – Funtana – Bijela uvala
Izgradnja ulica – Istarska ulica

PLAN
286.000,00 kn
110.000,00 kn
0,00 kn
155.000,00 kn
1.003.100,00 kn
100.000,00 kn

IZVRŠENJE
285.332,60 kn
109.856,35 kn
0,00 kn
154.370,95 kn
239.024,86 kn
77.725,15 kn

Planirana vrijednost programa iznosila je 1.654.100,00 kn, a realizirano je 866.309,91 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za komunalni doprinos, donacija TZO Funtana,
TZG Poreča i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
4. 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 100.000,00 kuna, a realizirana je 82.008,00 kuna.
Potrebna sredstva za sufinanciranje dijela vodoopskrbne mreže osigurala su se iz naknade za
priključenje na vodoopskrbni sustav.
Sufinanciranje troškova izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ.
Planirana vrijednost programa iznosila je 330.000,00 kuna, a realizirana je 284.793,00 kuna.
Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ
osigurala su se iz sredstava naknade za zaštitu voda.
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5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju CS6 Astra (sa ugradnjom treće crpke).
Planirana vrijednost je 58.000,00 kn, a realizirano je 57.800,00 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija CS6 Astra sa ugradnjom treće crpke povjerena je poduzeću Usluga Poreč
d.o.o.
Planirana vrijednost rekonstrukcije je 330.000,00 kn, a realizirano je 57.551,88 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija havarijskog ispusta CS Astra. Novi cjevovod DN 500mm u zaštitnom betonu
podmorske dionice L=160m, dionice na betonskom molu L=30m i kopnene dionice L=50m
povjerena je poduzeću Usluga Poreč d.o.o.
Planirana vrijednost rekonstrukcije je 400.000,00 kn, a realizirano je 75.648,60 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija poklopaca na CS Astra povjerena je poduzeću Usluga Poreč d.o.o.
Planirana vrijednost rekonstrukcije je 50.000,00 kn, a realizirano je 46.040,00 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
Izrada elaborata analize postojećih crpnih stanica sustava Poreč jug povjerena je poduzeću
Usluga Poreč d.o.o.
Planirana vrijednost elaborata je 50.000,00 kuna, a realizirano je 50.000,00 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa i naknade za priključenje.
Poduzeću Usluga Poreč povjerena je i dogradnja kanalizacijske mreže za POS stanove.
Planirana vrijednost radova je 105.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kuna.
Poduzeću Usluga Poreč povjerena je i ostala izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija
kanalizacijskih objekata prema godišnjem planu potreba (Frane Blečića...).
Planirana vrijednost radova je 177.000,00 kn, a realizirana je 126.266,30 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
Naknada Usluzi Poreč za prikupljanje sredstava kanalizacijskog doprinosa (dodatak za
izgradnju).
Naknada je planirana u iznosu od 35.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 28.986,77 kuna.
Potrebna sredstva osigurala su se iz kanalizacijskog doprinosa.
6. Plinofikacija
Plinofikacija područja Općine Funtana
Planirana vrijednost izrade Studije – idejnog projekta plinofikacije područja Općine Funtana
za 2009. godinu je 42.700,00 kuna, a realizirana 0,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2009. godinu
planirana su u iznosu od 8.080.500,00 kn, a realizirana su u iznosu od 5.706.410,33 kuna.
Osigurala su se iz komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom
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vodom, naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda,
kanalizacijskog doprinosa (dodatak za izgradnju), naknade za zaštitu voda, 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 2009. godinu

3.387.286,15 kn

Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
u Općini Funtana za 2009. godinu

2.319.124,18 kn

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

KLASA: 011-01/10-01/5
URBROJ: 2167/07-02-10-1
Funtana, 31.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kaurloto, v.r.

5.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj
174/04., 79/07. i 38/09.) te članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine
Funtana", broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici održanoj 31. ožujka 2010.
godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području općine Funtana za 2009. godinu
I.
Usvaja se razmotreno stanje sustava zaštite i spašavanja na području općine Funtana
za 2009. godinu.
II.
Stanje zaštite i spašavanja na području općine Funtana za 2009. godinu analizirano je
u prilogu koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Funtana".
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KLASA: 214-01/09-01/17
URBROJ: 2167/07-02-10-7
Funtana, 31.03.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kaurloto, v.r.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU ZA 2009. godinu
Temeljem čl.10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN.79/07.) predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju
prava i obveza u području zaštite i spašavanja, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
proračuna, razmatraju stanje zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na svom području,u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena
za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrñene zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Procjena ugroženosti, planovi zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, planovi zaštite i
spašavanja te plan civilne zaštite temeljni su dokumenti za definiranje sustava zaštite i
spašavanja na području. Tim se dokumentima reguliraju okviri i potrebe razvoja sustava,
postojeće i potrebne snage i sredstva. Zakonska regulativa za potrebe tih dokumenata
pretpostavlja izradu niza drugih dokumenata poput urbanističkih planova, plana intervencije u
zaštiti okoliša, Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora, Plana zaštite od poplava,
izvode iz Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Istarske županije, odosno
državnih planova, te druge dokumente propisane Zakonima.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN. 79/07 ) i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN.
br. 38/08) osnovana je Radna grupa i započeta je izrada navedenih dokumenata.
Do donošenja nove Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa primjenjivati će se postojeći
dokumenti.
Sudionici zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja:
Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ( „NN“ 174/04, i 79/07), i Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („NN“ 40/08 ) imenovan je Stožer zaštite i
spašavanja kao stručna potpora načelniku kod rukovoñenja operativnim snagama sa ulogom
praćenja, planiranja i usklañivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja Tijekom izrade
gore navedenih dokumenata predviña se i izrada Plana pozivanja članova Stožera zaštite i
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spašavanja kao i Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja.
Stožer zaštite i spašavanja tijekom 2009. godine bio je aktivirano za potrebe koordinacije
ljetne i požarne sezone te pripreme za izradu novih dokumenata zaštite i spašavanja.
Civilna zaštita:
Zapovjedništvo i postrojbe, snage za provoñenje sklanjanja, sustav uzbunjivanja
grañana
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja grañana,pravnih osoba,tijela
državne uprave i jedinica lokalne samouprave uprave radi zaštite i spašavanja grañana i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,tehničko-tehnoloških,ekoloških
nesreća. Civilna zaštita je još uvijek u fazi transformacije iz vremena kada je djelovala unutar
MUP-a, do novog ustroja. U nedostatku svog posebnog zakona, njen razvoj ovisit će o
postojećoj pravnoj regulativi, nadograñujući postojeće stanje novim elementima.
U tijeku je izrada nove Odluke o ustroju postrojbi civilne zaštite koja mora biti usklañena sa
Procjenom ugroženosti i ostalim gore navedenim dokumentima. Predviñena su i sredstva za
opremanje postrojbi u Proračunu. Snage za provoñene sklanjanja spadaju u sustav civilne
zaštite, kao i snage za provoñenje i održavanje sustava uzbunjivanja grañana. Sve navedene
snage se temeljem važeće zakonske regulative ustrojavaju, popunjavaju i aktiviraju u suradnji
sa Područnim uredom države uprave za zaštitu i spašavanje Pazin.
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe
Na području su tijekom 2009. djelovale Područna vatrogasna zajednica i Javna vatrogasna
postrojba. Njihove su aktivnosti definirane posebnom zakonskom regulativom, ali kao gotove
operativne snage temeljni su nositelji sustava zaštite i spašavanja. Spektar djelovanja tijekom
2009.godine prikazan je u izvješću u prilogu.
Policijska postaja
Policija svoje poslove obavlja u okviru važeće zakonske regulative kao dio sustava zaštite i
spašavanja.
Hitna medicinska pomoć
Istarski domovi zdravlja organizirani su kao sedam ispostava (Buzet, Labin, Pazin, Poreč,
Pula, Rovinj i Umag) koje su zadužene za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene
zaštite, pa i hitne medicinske pomoći na područjima za koje su ugovorile pružanje ovog
oblika zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Područje Općine
pod ingerencijom je najbliže smještene HMP.
Broj pregledanih pacijenata naglo raste tijekom ljetnih mjeseci i možemo konstatirati da ja
nedostatna opremljenost i popunjenost Hitne medicinske službe za te potrebe.
Lučka uprava, Lučka kapetanija
Na području djeluje Lučka uprava koja je sastavni dio sustava Lučke uprava Istarske županije
i obavlja sve poslove prema posebnim zakonskim propisima. Lučka kapetanija sukladno
Pomorskom zakoniku i Zakonu o lučkim kapetanijama,djeluje na području Istarske županije
,te osim sjedišta u Puli,ima 6 ispostava i to:Umag,Novigrad,Poreč,Rovinj,Raša i Rabac.
Raspolaže plovilima kako u sjedištu tako u svim ispostavama i ima ovlasti u svakom trenutku
angažirati najprikladniji brod u cilju djelovanja u akciji zaštite i spašavanja.
Vezano za angažiranje trgovačkih društava Dezinsekcija d.d. Rijeka, postoji ugovor o
angažiranju sredstava izmeñu Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i trgovačkog
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društva dezinsekcija d.d. Rijeka. Tijekom navedenog razdoblja Lučka kapetanija bila je u
stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogasnim postajama,policijskim
postajama,HMP i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).
Županijski zavod za javno zdravstvo
Županijski zavod za javno zdravstvo djeluje cjelovito na području županije.
U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene preventivne
akcije deratizacije i dezinsekcije.
Na području Istarske županije redovito se prati kakvoća zraka, površinskih i podzemnih voda,
voda za piće i mora.
Kakvoća zraka prati se putem imisijskih postaja te putem automatskih postaja: Fižela i oko
TE Plomin. Na osnovu jednogodišnjeg monitoringa daje se kategorizacija zraka.
Godišnje izvješće dostupno je na web stranicama Istarske županije.
Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem Programa Istarske županije i Grada, te uz
poseban program nadzora Sanitarne inspekcije. Na osnovu ispitanih pokazatelja opskrba
stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.
Kakvoća mora prati se putem Programa Istarske županije (150 točaka) i putem koncesionara
pomorskog dobra (50-60 točaka). Podaci o svim uzorkovanjima na svih 202 plaže nalaze se
na web stranicama Istarske županije i Zavoda.
Pojačane aktivnosti tijekom 2009. godine bile su vezane uz pojavu „svinjske gripe“.
Organizirano je cijepljenje svih grañana koji su se prijavili, organizirana je edukacija svih
voditelja objekata u kojima se kreće veći broj grañana. U organizaciji Službe zaštite i
spašavanja Istarske županije održana je i edukacija svih sudionika zaštite i spašavanja, a
predavanje se može naći i na web stranicama Istarske županije.
Veterinarska stanica
obavlja zakonom predviñene aktivnosti u smislu utvrñivanja bolesti,slanja materijala i lešina
na analize,poduzimanje nareñenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao:zatvaranje
zaraženog područja, liječenje,cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija itd. Higijeničarska služba
uklanja i zbrinjava sve uginule životinje s javnih i drugih površina,te provodi sve druge
aktivnosti opće zaštite.
Ronilački savez Istarske županije
Sukladno dosadašnjim zaključcima o potrebama uvezivanja sustava, Služba zaštite i
spašavanja te Ronilački savez Istarske županije ostvarili su visok stupanj uvezanosti
ronilačkih snaga na čitavom području županije te je tako i predviñeno djelovanje na
cijelovitom području županije. Ustrojen je i sustav uzbunjivanja ronioca putem Vatrogasnog
operativnog dežurstva županije. Stožer za traganje i spašavanje ronilačkog saveza Istarske
županije je tijekom 2009. godine sudjelovao u nizu redovnih akcija na moru te u obukama
ronilaca vatrogasnog sustava.

Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini
Temeljem obveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini (u daljnjem tekstu Program)
poduzete su mjere ureñenja i sanacije odlagališta otpada na svom području i poduzima
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potrebne mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta, ažuriran je Operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje za 2009. godinu i izvršeno je usklañivanje podataka i odrednica
iz važećeg Plana zaštite od požara od strane Područnog vatrogasnog zapovjednika. Izvršena je
priprava odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za
djelovanje na požarima. Obavljeno je dodatno popunjavanje područne Javne vatrogasne
postaje za vrijeme pojačane opasnosti od požara (samo tijekom ljetne sezone), odnosno
dodatno zapošljavanje vatrogasaca koji su dodatno osposobljeni i opremljeni potrebnom
opremom, te je već ranije usvojena Odluka o propisivanju potrebnih agrotehničkih mjera u
svrhu zaštite poljoprivrednih zemljišta te ureñenja i održavanja poljoprivrednih rudina
temeljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja
Informiranost grañana je vrlo važno pitanje za sustav zaštite i spašavanja. Stoga sve
organizirane snage zaštite i spašavanja daju značaj toj tematici i edukacija se na tom području
temeljito provodi. Tako se mališani upoznaju sa radom policije, vatrogasaca, crvenog križa
kao i sa poželjnim reakcijama u slučaju opasnosti. Edukacija se provodi od vrtićke i školske
skupine djece kroz školski program i posjete navedenih ustanova.
Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Pored redovnog financiranja kroz rad raznih snaga zaštite i spašavanja Proračun predviña i
dodatno financiranje sustava zaštite i spašavanje te civilne zaštite. Tijekom 2009. nisu
utrošena sva predviñena sredstva.

ZAKLJUČAK
Iz ove analize stanja vidljivo je da na području trenutno stanje zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće te osigurava uspješno funkcioniranje zaštite i spašavanja kako u redovitim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama gdje bi došle do izražaja svestrano obavljene
pripreme, poduzete preventivne i operativne mjere.
Postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja koji su izradili zasebna izvješća koja
predstavljaju dio ovog jedinstvenog dokumenta kada raspravljamo o stanju zaštite i
spašavanja na području, ali još nisu svi subjekti zaštite i spašavanja pronašli svoje mjesto u
sustavu iako su prema važećim propisima obvezni djelovati po pitanjima zaštite i spašavanja.
Raspolaže se sa dovoljno operativnih snaga zaštite i spašavanja od stalno aktivnih do
pričuvnih (uz potrebu ažuriranja civilne zaštite) te Stožerom zaštite i spašavanja.
Za stvaranje efikasnijeg ustroja zaštite i spašavanja lokalna samouprava, pravne osobe i
nositelji poslova zaštite i spašavanja trebaju u cijelosti preuzeti svoju Ustavnu i zakonsku
ulogu u izgradnji cjelovitog sustava zaštite i spašavanja. U tu svrhu neophodno je utvrditi
obveze koje treba iskazati: planiranjem i razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i
katastrofama. Ta bi se problematika trebala riješiti donošenjem nove dokumentacije tj.
Procjene ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za naredno razdoblje potrebno je definirati daljnje
pravce razvoja sustava te okvirno zacrtati pravce za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja sa
ciljem konačne uspostave cjelovitog sustava zaštite i spašavanja.
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6.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj
174/04, 79/07 i 38/09) te članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine
Funtana", broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici održanoj 31. ožujka 2010.
godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Funtana za razdoblje 2010 – 2012. godine

I.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
općine Funtana za razdoblje 2010. - 2012. godine.
II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Funtana za razdoblje 2010. – 2012. godine čine sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Funtana".

KLASA: 214-01/09-01/17
URBROJ: 2167/07-02-10-8
Funtana, 31.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kaurloto, v.r.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA ZA RAZDOBLJE 2010. DO 2012. GODINE
Cilj smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i spašavanja i time višu razinu
spremnosti za provedbu zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na
području Općine u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Daljnji razvoj sustava ZiS treba temeljiti na Procjeni ugroženosti, odnosno svim
propisanim dokumentima, uz uvažavanje razmotrenog stanja sustava u prethodnom razdoblju
te financijskim mogućnostima.
Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za razdoblje 2010 – 2012. godine potrebno je
definirati daljnje pravce razvoja sustava te materijalnu podlogu za realizaciju.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrñenih Ustavom i zakonom: ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
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spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća donose se bazni
dokumenti kojima se razrañuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i
nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava kao i mjere i postupci za provedbu
zaštite i spašavanja tj. procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara,
planova zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite. Stoga je neophodna izrada i konstantno
ažuriranje tih dokumenata u skladu sa važećim propisima.
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Važno je osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje jačine,
osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog
sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito
suprotstaviti ugrozi,
preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona
neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog
života i rada.
Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručna potpora načelniku Općine kod
rukovoñenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Stožer
je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje će načelniku olakšati donošenje odluke za
djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe.
Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i spašavanja potrebno je
izvršiti:
• obuku članova Stožera zaštite i spašavanja
• opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom
• donošenje Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja
Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Vatrogastvo i dalje ostaje najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja.
Iznimno dobru suradnju sa ostalim sudionicima ZiS na području Općine treba nastaviti i dalje.
PVZ i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za područje te osposobljavanju svojih članova.
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Po usaglašavanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a u
skladu sa zakonskim propisima, potrebno je odrediti operativne snage zaštite i spašavanja, te
pravne osobe od interesa za ZiS Općine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe
zajedno sa vatrogastvom čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području. U skladu sa
objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje, ali ih
istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje odreñenih zadaća iz područja ZiS.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti (policija, Hrvatske vode, inspekcijske službe i drugo) potrebno
je pojačati suradnju u području razmjene podataka, informacija i iskustava.
Udruge grañana od značaja za sustav zaštite i spašavanja
Temeljem planske dokumentacije potrebno je odrediti udruge grañana koje su od
posebnog značaja za sustav ZiS, ostvariti sa njima čvršću suradnju te precizirati njihove
zadaće u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog
angažiranja u takvim slučajevima. Udruge od posebnog interesa za sustav potrebno je
sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja ZiS.
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Postrojbe civilne zaštite
Potrebno je uskladiti Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite sa promjenama
zakonskih propisa kao i sa novom planskom dokumentacijom. U skladu s time planirati
popunu postrojbi civilne zaštite i opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom
opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima.
SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAðANA I SKLANJANJE
Cilj je uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja grañana koji će
omogućiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće
nesreće ili katastrofe.
Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog
plana potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva u objektima u kojima se okuplja
veći broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog
uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i slično). Potrebno je takoñer osigurati
isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi
(dvorana, škola, trgovine i druga mjesta).
Snage za provoñenje sklanjanja
Za provoñenje organizacija sklanjanja potrebno je rasporediti povjerenike civilne
zaštite i definirati voditelje skloništa, izvršiti pregled skloništa i razvrstavanje po vrsti i
kapacitetu, kao i preglede podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje, te izraditi
naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu,
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je podizanje ukupne razine svijesti grañana kao sudionika ili korisnika sustava
zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa
opasnim tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili
suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra. Učestalost i
ozbiljnost katastrofa, nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću u
mnogome se može smanjiti ili ublažiti ako se posveti veća pozornost općoj pripravnosti za
adekvatni odgovor ukoliko se ona dogodi. Stoga je potrebno kontinuirano provoñenje:
• informiranja grañana putem sredstava javnog informiranja,
• edukacije o problematici kriznih situacija,
• jačanja svijesti u zajednici i javna edukacija kroz razna dogañanja (obilježavanje
svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje, prezentacije rada snaga zaštite i
spašavanja, upoznavanje sa ulogom raznih udruga…)
SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva
(domaćeg stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području je iznimno dobra. U narednom
razdoblju ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih
napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika ZiS, te osobito civilnog
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stanovništva. U okviru suradnje Istarske županije sa regijama iz Europske unije i drugih
susjednih država, te u okviru Jadranske Euroregije, potrebno je nastaviti i unaprijediti
suradnju i kontinuirano razrañivati i usklañivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje meñusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima i time
ojačati suradnju srodnih službi zaštite i spašavanja na razini županijske, meñužupanijske
suradnje kao i na razini regije.
IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH
Stalno unaprjeñenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora važna je zadaća.
Programom aktivnosti utvrñuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela
županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna
poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih
i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku predviña se razrada prema zadaćama koje definira
Vlada RH.
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Prema
članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno
je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području. Stoga su u
Proračunu, u skladu sa ostalim propisima ugrañene stavke planiranih financijskih sredstava za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u razdoblju od tri godine.

7.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj
36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04 – Uredba, broj 178/04, 38/09, 79/09, 153/09) i članka 40. Statuta Općine Funtana
("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici
održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje javnih površina

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se lokacije, uvjeti i način davanja na korištenje, način
korištenja i nadzor nad korištenjem javnih površina na području općine Funtana.
Članak 2.
Javne površine su površine u vlasništvu ili na korištenju općine Funtana.
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Članak 3.
Javne površine u općini Funtana mogu se koristiti za postavljanje kioska, štandova,
zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, prijenosnih stalaka za
obavješćivanje, stolova, stolica, suncobrana i sličnog kod formiranja terasa u sklopu
ugostiteljskih ili trgovačkih objekata, turističkih agencija, te za ostale namjene ukoliko tako
odluči Općinski načelnik Općine Funtana (u nastavku: Načelnik).
Članak 4.
Načelnik donosi Pravilnik o korištenju javnih površina na području općine Funtana
radi detaljnijeg odreñivanja lokacija, broja mjesta, vremena korištenja, način davanja na
korištenje i visinu poreza za korištenje javnih površina.
Članak 5.
Upravljanje javnim površinama povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, te on
ujedno izdaje i odobrenje za njeno korištenje.
Članak 6.
Odobrenje se može izdati:
1. ako tražena površina nije odreñena za drugu namjenu,
2. ako podnositelj zahtjeva, kao fizička ili kao pravna osoba, nema nikakvih
dugovanja prema Općini Funtana i
3. ako je udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Zahtjevu treba priložiti :
1. preslik osobnog dokumenta,
2. grafički prikaz tražene površine,
3. obrtnicu ili izvod iz registra nadležnog suda za pravne osobe i
4. ugovor sklopljen s komunalnim poduzećem o odvozu i zbrinjavanju komunalnog
otpada.
Članak 7.
Temeljem Odobrenja Jedinstveni upravni odjel Rješenjem razrezuje porez na
korištenje javne površine.
Visina i način naplate poreza na korištenje javne površine odreñeni su Pravilnikom o
korištenju javnih površina na području općine Funtana.
U slučaju da Pravilnikom nije odreñena visina poreza na korištenje javne površine za
odreñenu namjenu, Načelnik odreñuje visinu poreza, odnosno kriterije i način plaćanja
poreza.
Članak 8.
Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati čistoću, red i mir, opremiti ih
potrebnom komunalnom infrastrukturom, odnosno koristiti ih u skladu s Odlukom o
komunalnom redu Općine Funtana.
Članak 9.
Odobrenjem za korištenje javne površine utvrñuje se lokacija i namjena, vrijeme
trajanja odobrenja, odnosno uvjeti pod kojim se isto može ukinuti. Odobrenje se izdaje na
period do pet godina ovisno o namjeni javne površine, odnosno može se Zaključkom
Načelnika i prethodno oduzeti ukoliko se dodijeljena površina odredi za drugu namjenu.
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Članak 10.
U slučaju da Jedinstveni upravni odjel odbije izdati odobrenje za korištenje javne
površine, podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana podnijeti prigovor Načelniku.
Načelnik na podneseni prigovor donosi Zaključak. Zaključak Načelnika je konačan.

KIOSCI
Članak 11.
Kioscima se, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju montažni, u pravilu tipski objekti
lagane konstrukcije do 12 m2 grañevinske (bruto) površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima
mogu prenositi i postavljati na odreñena mjesta za obavljanje poslovne i druge djelatnosti.
Članak 12.
Javna površina za postavljanje kioska može se dati na korištenje za vrijeme najdulje
do pet godina, odnosno do prenamjene prostora na navedenoj lokaciji ili zbog razloga koji su
u interesu Općine Funtana.
Članak 13.
Kiosci se mogu postavljati:
1. na terasi ispred prostorija TZO Funtana i Općine Funtana
2. na ljetnoj tržnici - Ribarska ulica

1 kiosk
1 kiosk

POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI
Članak 14.
Pod pokretnim objektima podrazumijevaju se samokretna vozila ili prikolice iz kojih
se mogu vršiti djelatnosti trgovine i ugostiteljstva uz uvjete predviñene ovom Odlukom,
zakonima i drugim propisima.
Pod montažnim objektima podrazumijevaju se privremene naprave, odnosno
konstrukcije iz kojih i u kojima se mogu vršiti djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i ostale
djelatnosti uz uvjete predviñene ovom Odlukom, zakonima i drugim propisima, ukupne
površine objekta do 12 m2.
Članak 15.
Postavljanje pokretnih ili montažnih objekata na odreñenu lokaciju odobrava se na
period od tri godine, odnosno za potrebe ribarskih fešti odobrenje za korištenje javne površine
za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata izdaje se za sve dane trajanja ribarskih fešti
tijekom jedne turističke sezone.

Članak 16.
Pokretni ili montažni objekti mogu se postavljati na slijedećim lokacijama:
1. gradska plaža Funtana
2. zona "Perili"
3. ljetna tržnica - Ribarska ulica
4. nogometno igralište

2 mjesta
1 mjesto
11 mjesta
1 mjesto
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ŠTANDOVI
Članak 17.
Štandovi su prenosive naprave lagane konstrukcije, kao što su zatvoreni i poluotvoreni
pultovi, hladnjaci za sladoled, stalci za razglednice, igračke i sl.
Članak 18.
Vrstu štandova može unaprijed odrediti Načelnik na preporuku Komisije za dodjelu
javnih površina.
Članak 19.
Javna površina za postavljanje štanda može se dati na korištenje za vrijeme trajanja do
3 turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu, odnosno u
ostalim mjesecima u godini javna površina za postavljanje štanda može se dati na mjesečno ili
dnevno korištenje.
Iznimno, poljoprivrednim proizvoñačima javna površina za postavljanje štanda može
se dati na dnevno korištenje i za vrijeme trajanja turističke sezone.
Članak 20.
Lokacije namijenjene za postavljanje štandova su:
1. na ljetnoj tržnici - Ribarska ulica
2. na rivi

6 mjesta
2 mjesta

Članak 21.
Pored lokacija iz prethodnog članka, za vrijeme blagdana i prigodnih manifestacija,
Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana može odobriti postavljanje štandova i na ostalim
javnim površinama.

TERASE
Članak 22.
Na temelju zahtjeva nositelja ugostiteljske, trgovačke ili druge djelatnosti, Jedinstveni
upravni odjel Općine Funtana može odobriti korištenje javne površine za potrebe postavljanja
terase.
Korištenje javne površine za postavljanja terase može se odobriti na period od 01.
siječnja do 31. prosinca (godišnji period) odnosno u neprekinutom periodu od 01. travnja do
30. rujna tekuće godine (sezona), te dnevno u vremenu od 01.listopada do 31. ožujka.
Članak 23.
Javna površina za postavljanja terase koristi se bez poduzimanja bilo kakvih zahvata
na tlu, odnosno podesti, stolovi, stolice i sl. ne mogu se pričvrstiti za javnu površinu.
U slučaju da su zahvati na tlu već učinjeni, vlasnici odnosno korisnici tih javnih
površina dužni su ishoditi Odobrenje za korištenje terase za godišnji period.
Javne površine iz stavka 1. ovog članka mogu se ograditi pomičnom ogradom do 1
metar visine, koja može biti metalna ili žardinjere zasañene ukrasnim biljem, a sve se
postavlja na površini koja se daje na korištenje. Na prijedlog rješenje ureñenja treba se prije
ishoditi mišljenje Komisije za dodjelu javnih površina.
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ZABAVNE-SPORTSKE I SLIČNE RADNJE
Članak 24.
Zabavne-sportske i slične radnje u smislu ove Odluke jesu:
- trampolini, gumeni gradovi, gumeni tobogani, topovi mekih loptica, paintball,
baterijski motori i autići, električni simulatori, go-cart (cestovni i van-cestovni) na
benzinski ili baterijski pogon, iznajmljivanje sandolina, kanua, pedalina, brodica,
jedrilica, daski za jedrenje, ronilačke opreme, suncobrana, ležaljki, stolnog tenisa i
slično.
Članak 25.
Zabavne-sportske i slične radnje mogu se locirati:
1. na području zone "Perili"

4 mjesta

Članak 26.
Javna površina za potrebe zabavne-sportske i slične radnje daje se na korištenje za
vrijeme trajanja do 3 turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u
kontinuitetu, odnosno u ostalim mjesecima u godini javna površina za postavljanje zabavnosportskih i sličnih radnji može se dati na mjesečno ili dnevno korištenje.

OSTALE NAMJENE
Članak 27.
Za održavanje prigodnih manifestacija i priredbi Jedinstveni upravni odjel može uz
suglasnost Načelnika, uz ili bez naknade, odobriti korištenje javnih površina za postavljanje
privremenih montažnih objekata (podiji, tribine i slično).
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odreñuje se uža lokacija, vrsta objekta, vrijeme
korištenja javne površine.

NADZOR
Članak 28.
Nadzor provedbe ove Odluke vrši komunalni redar Općine Funtana.
Članak 29.
Ukoliko komunalni redar u provoñenju nadzora utvrdi da se javne površine koriste bez
odobrenja može, sukladno ovlastima, pismeno naložiti da se predmeti uklone s javne površine
u primjerenom roku.
Ako se u odreñenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni
odjel Općine Funtana donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg
će to učiniti komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine,
odnosno vlasnika predmeta.
Članak 30.
Ukoliko komunalni redar u provoñenju nadzora ustanovi da se javna površina koristi
suprotno Odobrenju, ili se uvidom u financijske knjige Općine Funtana ustanovi da porez na
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korištenje javne površine nije uplaćen u rokovima navedenim u rješenju o porezu na
korištenje javne površine, sastavit će o tome zapisnik.
Na temelju zapisnika Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana donijet će Odluku o
oduzimanju odobrenja za korištenje javne površine, te će komunalni redar sukladno
ovlastima, pismeno naložiti da se predmeti uklone s javne površine u primjerenom roku.
Ako se u odreñenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni
odjel Općine Funtana donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg
će to učiniti komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine,
odnosno vlasnika predmeta.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, korisnik javne površine obvezan je uplatiti
razrezani porez u cijelosti.

KAZNENE ODREDBE
Članak 31.
Pravna osoba kazniti će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, fizička osoba obrtnik
i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kazniti će se novčanom kaznom od 2.500,00
kuna, dok će fizička osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000,00 kuna ako koristi
javnu površinu protivno odobrenju, odnosno bez odobrenja prema odredbama ove Odluke.

Članak 32.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se na licu mjesta fizička osoba i
odgovorna osoba u pravnoj, te kaznom od 5.000,00 kuna pravna osoba koja koristi javnu
površinu protivno odobrenju, odnosno bez odobrenja.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na licu mjesta, komunalno redarstvo
će Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Odobrenja koja su izdana za korištenje javnih i drugih površina temeljem dosadašnjih
propisa ostaju na snazi do isteka roka važenja.
Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na korištenje
javnih i drugih površina ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 4/05 ).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".
KLASA: 011-01/10-01/6
URBROJ: 2167/07-02-10-1
Funtana, 31.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kaurloto, v.r.
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8.
Temeljem članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/09)
Općinsko vijeće Općine Funtana, na sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE FUNTANA
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2009. GODINE

Članka 1.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za
razdoblje srpanj - prosinac 2009. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objeve, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Funtana".

KLASA: 022-06/10-01/22
URBROJ: 2167/07-02-10-8
Funtana, 31.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kaurloto, v.r.

