ZAPISNIK
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 31. srpnja 2018.
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:30 sati.
Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari
Borovac, Kristina Struja, Korin Liović, Eugen Fabris i Josip Stipić.
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog
načelnika), Karment Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane
– u daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a), Kristina Ligović (službenica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Funtana-Fontane) i Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva
„Puntica d.o.o.“).
DNEVNI RED:
1. Vijećnička pitanja,
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice,
3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne
i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a u
skladu s glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom
„Rekonstrukcija stare škole u Funtani“,
4. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine
Funtana-Fontane,
5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane,
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene
nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne.
Utvrđuje da su na sjednici prisutni svi vijećnici te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Komentira kako su materijali za sjednicu vijećnicima dostavljeni u dva navrata, no napominje
kako je u materijalu za 3. točku dnevnog reda uočena mala greška pa poziva Pročelnicu JUOa da vijećnicima podijeli ispravak tog materijala. Naposljetku predlaže da se usvoji prijedlog
dnevnog reda. Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika).
Ad 1) Vijećnička pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih
pitanja, no nema pitanja od strane vijećnika.
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 10. sjednice
Kako nema primjedbi na zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković konstatira da je zapisnik usvojen kako je i
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 9 vijećnika).
Ad 3) Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine
javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a

u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom
„Rekonstrukcija stare škole u Funtani“
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu
ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o.
Funtana u naselju Funtana, a u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A,
pod nazivom „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predlaže donošenje Odluke u svrhu
prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.. Govori kako je predložena
Odluka sadržajno gotovo ista Odluci koju je Općinsko vijeće donijelo u svrhu prijave na
prošlogodišnji natječaj, no mijenjao se Opis projekta koji je sastavni dio predložene Odluke
jer je isti prilagođen natječajnoj dokumentaciji objavljenoj uz ovogodišnji natječaj. Opisom
projekta utvrđene su glavne aktivnosti projekta i osobe koje će biti zadužene za njegovu
provedbu, kao i financijski kapacitet korisnika, a za što je vijećnicima dostavljena ispravljena
tablica u dijelu financiranja ulaganja iz kreditnih sredstava. Na kraju ističe kako će
podnošenje prijava na natječaj biti moguće od 02. kolovoza te vjeruje kako Općina ovog puta
ima veće mogućnosti za povlačenje sredstava.
Općinski načelnik Mladen Grgeta se nadovezuje te komentira kako je Općina isti projekt
prijavila na taj natječaj i prethodne godine, no sredstva nisu dodijeljena prijavljenom projektu,
kao ni nijednom drugom projektu na području Istarske županije. S obzirom da su se uvjeti
natječaja izmijenili, i on je mišljenja da su ove godine mogućnosti za povlačenje sredstava
veće.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Odluka usvoji kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 3.
skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a u skladu s glavnim projektom
zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“
donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 4) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine
Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković u kratkim crtama izlaže 4. točku dnevnog
reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja
Općine Funtana-Fontane.
Objašnjava da je kod predložene Odluke samo predviđena potvrda dosadašnjih članova koji
su bili imenovani za prošlo četverogodišnje razdoblje, a to su Elena Morellato-Djapjaš,
Đankarlo Milokanović i Josip Stipić, za još jedan mandat.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Odluka usvoji kako je i predložena.

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane donesena
jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 5) Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o dodjeli javnih
priznanja Općine Funtana-Fontane.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je dosadašnjim članovima Komisije za
dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane nedavno istekao njihov mandat pa je
prethodnom Odlukom, s obzirom na korektno odrađen posao u prethodnim godinama,
predložena njihova ponovno potvrda za novi mandat. Budući da je prethodna Odluka
jednoglasno donesena, riječ prepušta predsjednici Komisije gđi. Elena Morellato Djapjaš.
Zamjenica Općinskog načelnika Elena Morellato Djapjaš komentira kako se Komisija za
dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane sastala 25. srpnja 2018. godine u sastavu od
3 člana, i to nje kao predsjednice te Đankarla Milokanovića i Josipa Stipića. Nadalje navodi
kako su putem natječaja pristigla dva prijedloga za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Općine
Funtana-Fontane – Sv. Bernardo“ i jedan prijedlog za dodjelu javnog priznanja „Nagrada
Općine Funtana-Fontane za životno djelo“, pa je Komisija donijela zaključke da se javno
priznanje „Nagrada Općine Funtana-Fontane – Sv. Bernardo“ dodjeli Odbojkaškom klubu
Funtana-Vrsar za osvojeno 1. mjesto na United world games 2018. u Klagenfurtu u kategoriji
djevojčice U11 te malom obiteljskom kampu „Polidor Camping Park“ za osvojeno 1. mjesto
kao najbolji mali kamp u Hrvatskoj 2017. u sklopu akcije koju provodi Hrvatska gospodarska
komora „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“. Nadalje ističe kako prijedlog gospodina
Larisa Ritoše, da se javnim priznanjem „Nagrada Općine Funtana-Fontane za životno djelo“
nagradi gospodin Robert Buršić, nije prihvaćen jer je Komisija zaključila da navedeno
obrazloženje, kao razlog nagrađivanja, nije u skladu s postavkama koje definiraju javno
priznanje „Nagrada Općine Funtana-Fontane za životno djelo“. U konačnici, Komisija
predlaže Općinskom načelniku da Zahvalnicom daje priznanje gospodinu Robertu Buršiću za
podizanje ugleda Funtane uspjesima u pokretanju, organizaciji i realizaciji projekata u našem
mjestu.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Odluke usvoje kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Odluka o
dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv. Bernardo“ Odbojkaškom
klubu Funtana-Vrsar i Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane Sv. Bernardo“ malom obiteljskom kampu „Polidor Camping Park“ donesene jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 6) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i
zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu Općine
Funtana-Fontane.

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općina raspisala Natječaj za prodaju i
zamjenu nekretnina. Prodaja se odnosi na dijelove nekretnina, od kojih se dvije nalaze u ulici
Coki, a jedna u Dalmatinskoj ulici, dok se zamjena nekretnina odnosi na zamjenu nekretnine
u blizini šetnice Funtana-Bijela uvala s nekretninom u Dalmatinskoj ulici čime će u
potpunosti biti riješeno vlasništvo na šetnici. Dalje komentira koje je ponuditelje Komisija za
gospodarenje nekretninama izabrala i koliki su ponuđeni iznosi.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Odluka usvoji kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu
Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu
te ih obavještava kako će se svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane
održati 20. kolovoza 2018. godine u 20:00 sati.
Sjednica je zaključena u 17:45 sati.
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r.
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r.
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