ZAPISNIK
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 19. ožujka 2018.
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 18:00 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), Jasminka Peharda-Doblanović (predstavnica trgovačkog
društva „Urbis d.o.o.“) i Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva „Puntica
d.o.o.“).
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Funtana,
2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke
namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene
R6,
3. Vijećnička pitanja,
4. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,
8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,
9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na području
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine,
11. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine
Funtana-Fontane,
12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine FuntanaFontane u 2018. i 2019. godini,
13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na
području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini,
14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i
nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini,
15. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
16. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i
obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini,
17. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim
društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

18. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
19. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
20. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava
programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata
od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
22. Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području
Općine Funtana-Fontane,
23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne.
Utvrđuje da je na sjednici prisutno devet vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane
odluke. Naposljetku predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu,
zajedno s pratećim materijalima, dostavljen vijećnicima. Dnevni red je jednoglasno usvojen
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 1) Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Funtana
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 1. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je izrada izmjena i dopuna Urbanističkog
plana, pa samim time i Prostornog plana, pokrenuta 2016. godine. Komentira kako je tijekom
postupka izrade izmjena i dopuna plana održana javna rasprava, a navještava kako same
izmjene i dopune plana nisu opsežne. Naime, istima bi se u zapadnom dijelu naselja Funtana
omogućila gradnja turističkih naselja, a dala bi se i veća sloboda pri projektiranju određenih
prometnica u naselju. U konačnici spominje kako su za predložene izmjene i dopune plana
pribavljene sve potrebne suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela pa riječ prepušta gđi.
Jasminki Peharda-Doblanović, predstavnici trgovačkog društva „Urbis d.o.o.“ koje je izradilo
izmjene i dopune plana.
Predstavnica trgovačkog društva „Urbis d.o.o.“ Jasminka Peharda-Doblanović pojašnjava
kako su sukladno zakonskim odredbama u istom postupku izrađene izmjene i dopune dva
plana pa će stoga pri svom izlaganju objediniti prve dvije točke dnevnog reda. Pritom
naglašava da se Prostorni plan mijenjao samo u onom segmentu čija potreba izmjene proizlazi
iz Urbanističkog plana. Dalje govori kako su predložene izmjene i dopune plana usklađene s
Prostornim planom Istarske županije, a vezane su uglavnom za turizam. Naime, istima su
povećani smještajni kapaciteti za izdvojeno građevinsko područje turističke namjene Funtana,
i to u Autokampu Puntica, Autokampu Istra i Autokampu Valkanela. Osim toga, zona iza
postojećeg hotelskog naselja, koja je dosad bila namijenjena gradnji hotela, sada bi bila
namijenjena gradnji turističkih naselja. Također skreće pažnju na to da je napravljena izmjena
i u prometnom segmentu pa je jedna planirana prometnica u blizini hotelskog naselja ukinuta
jer bi se istom ograničio pješački pristup obali. Nadalje komentira kako je predloženim
izmjenama i dopunama plana namjena povijesne jezgre naselja promijenjena iz stambene u
mješovitu-pretežito stambenu kako bi to područje kroz daljnji razvoj raznih sadržaja
poprimilo stvarni karakter centra naselja, a ističe i koje se ugostiteljsko-turističke građevine
mogu graditi unutar građevinskog područja naselja u dijelu namijenjenom mješovitoj

namjeni. Naposljetku objašnjava kako su ostale izmjene i dopune plana tehničkog karaktera, a
proizašle su iz zaprimljenih primjedbi samih mještana Funtane. Napominje kako određene
primjedbe nisu prihvaćene jer su se iste odnosile na gradnju određenih prometnica za koje se
planom samo čuva koridor, dok se konačna prometnica utvrđuje kasnije projektnom
dokumentacijom. U konačnici spominje kako je predloženim izmjenama i dopunama plana
povećana zona sporta oko nogometnog igrališta kako bi se u budućnosti mogli realizirati razni
prateći sportski sadržaji, dok je u zoni Perila također osigurana mogućnost izgradnje sportskih
objekata, ali u njezinom vanobalnom dijelu.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu za prve dvije točke dnevnog
reda pa vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić pita zašto njegova primjedba, koju je dao Općinskom
načelniku za vrijeme trajanja javne rasprave, nije uvažena, a odnosi se na neoznačenost
novoizgrađenih objekata na novom planu u odnosu na postojeći plan iako je u međuvremenu
u naselju izgrađeno dosta objekata.
Predstavnica trgovačkog društva „Urbis d.o.o.“ Jasminka Peharda-Doblanović odgovara
kako su u novom planu označene izgrađene i neizgrađene zone naselja, no iste nisu ažurirane
u odnosu na postojeći plan.
Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako je o toj primjedbi razgovarao s g.
Glavurdićem, no ista nije službeno uložena za vrijeme trajanja javne rasprave. Također skreće
pažnju na to kako se već sada dosta objekata gradi te se potrebe na terenu mijenjaju iz dana u
dan, no neažuriranost plana glede novoizgrađenih objekata neće spriječiti Općinu da jednog
dana širi svoje građevinsko područje.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić razumije da njegova primjedba nije uvažena jer je istu
uputio usmenim putem, no predlaže da se novi plan ipak ažurira kako bi se u njemu točno
vidjelo što je u naselju izgrađeno, a što nije.
Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen
Fabris napominje kako mogućnost izgradnje turističkih naselja u zapadnom dijelu naselja
predstavlja opasnost za budućnost Funtane. Govori kako su u prošlosti Poreč i Vrsar bili
centri pa su ondje građeni hoteli, dok su na području Funtane građeni samo kampovi.
Mišljenja je da se prilikom gospodarenja prostorom i donošenja planova treba biti vrlo
pažljiv, a kako bi se u budućnosti Funtana razvila u Opatiju, trebaju se graditi hoteli. Ističe da
kad bi na mjestu Autokampa Istra postojala zona s hotelima, to bi bila lokomotiva mjesta koja
bi sa sobom povukla sve postojeće kapacitete privatnog smještaja. Naposljetku poziva
vijećnike da razmisle o donošenju predloženih izmjena i dopuna plana jer izgradnjom
apartmanskih vila umjesto hotela neće se produljiti turistička sezona te se u konačnici neće
promijeniti imidž Funtane kao turističke destinacije.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se izgradnja turističkih naselja ne
razlikuje puno u odnosu na izgradnju hotela jer i turistička naselja imaju recepciju, uslužne
sadržaje i bazene. Komentira kako će predloženim izmjenama i dopuna plana samo biti
moguće izgraditi nekoliko apartmanskih vila, ali sve u svrhu iznajmljivanja, a ne u svrhu
prodaje koja bi dovela do apartmanizacije. Na kraju skreće pažnju na to da je novim
planovima ucrtana šetnica duž cijele obale te je mišljenja da je istima dobro zaštićeno
područje Funtane.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana donesena sa 7 glasova
„za“ te 2 glasa „protiv“ (nazočno 9 vijećnika).

Ad 2) Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke
namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene
R6
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike na donošenje Odluke kako
je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja
Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i
građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 donesena sa 7 glasova „za“ te 2
glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 3) Vijećnička pitanja
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić postavlja pitanje vezano za ležeće policajce u Ribarskoj ulici
koji i dalje nisu postavljeni, a zanima ga i je li Općinski načelnik razgovarao s nekim o
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Naime, nadovezuje se na predložene izmjene i
dopune Programa predškolskog odgoja iz kojih proizlazi kako se za vrtić planiraju izdvojiti
dodatna sredstva pa bi Općina Funtana-Fontane svakako trebala imati dva predstavnika u
njegovom Upravnom vijeću.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je u Ribarskoj ulici postavljena prometna
signalizacija, dok se ležeći policajci zasad neće postavljati. Što se Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Tići Vrsar tiče, govori kako od posljednje sjednice Općinskog vijeća nije ni s kim o
tome razgovarao, no svakako kad bude imao priliku, zatražit će od Općine Vrsar da Općina
Funtana-Fontane ima jednog predstavnika u njegovom Upravnom vijeću jer dva ne vjeruje da
će biti moguće imati.
Vijećnica IDS-a Ivana Prekalj Martinčević pita ima li Općina saznanje o tome hoće li se
Dječji vrtić Tići Vrsar prijaviti na natječaj kojim bi se sredstvima Europske unije sufinancirao
cjelodnevni rad vrtića.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako nema saznanje o tome, no svakako će to
provjeriti s ravnateljicom dječjeg vrtića.
Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris pita hoće li se u Ribarskoj i Istarskoj ulici, gdje je ljeti
veća frekvencija turista, postaviti dodatni koševi za smeće. Osim toga, predlaže sanaciju
makadamskih cesta koje mještani Funtane koriste za pristup svojim parcelama u blizini POS
stanova.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će se prilikom nabavke ostale urbane
opreme nabaviti i koševi za smeće, dok će makadamske ceste biti sanirane vjerojatno do
Uskrsa jer je na današnjoj sjednici planirano donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude
za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić se nadovezuje na pitanje gđe. Prekalj Martinčević te govori
kako se Općina Funtana-Fontane ne može prijaviti na taj natječaj jer to može učiniti samo
Dječji vrtić Tići Vrsar kao predškolska ustanova, a pošto Općina Funtana-Fontane nema svog
predstavnika u njegovom Upravnom vijeću, ne može se utjecati na njihovu odluku.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je Općina Funtana-Fontane obavještena o
svim odlukama Dječjeg vrtića Tići Vrsar te je kroz zajedničke dogovore uključena u
donošenje istih.

Ad 4) Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice
Kako nema primjedbi na zapisnik sa 7. 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 5) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 5. i 6. točku dnevnog reda koje se odnose na sustav civilne zaštite na području
Općine Funtana-Fontane.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Općinsko vijeće kao i svake godine treba
usvojiti Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane pa tako
Izvješće za 2017. godinu sadrži analizu stanja sustava civilne zaštite na području Funtane,
odnosno informacije o intervencijama koje su razne službe, poput Područne vatrogasne
zajednice Poreč, Zavoda za hitnu medicinu – Ispostave Poreč, Gradskog društva Crvenog
križa Poreč i slično, poduzele tijekom protekle godine.
Osim toga, govori kako Općinsko vijeće svake godine treba usvojiti i Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za tekuću godinu pa su Godišnjim
planom za 2018. godinu utvrđeni sudionici sustava civilne zaštite na području Općine
Funtana-Fontane, kao i sredstva koja su za aktivnosti istih planirana Proračunom.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu za 5. i 6. točku dnevnog reda
pa vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić ukazuje na to da je u Izvješće utvrđen problem nedostatka
opreme Postrojbe civilne zaštite Općine Funtana-Fontane koji bi se sukladno Smjernicama za
razvoj civilne zaštite trebao riješiti u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Unatoč tim
smjernicama u Godišnjem planu tijekom 2018., 2019. i 2020. godine nisu planirana sredstva
za nabavku te opreme pa ga zanima namjerava li se nešto poduzeti i po tom pitanju.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će se nabavka opreme vjerojatno
financirati iz sredstava planiranih za sufinanciranje sustava civilne zaštite u iznosu od
10.000,00 kuna. Spominje kako ista nije zakonski definirana, već se pod njom
podrazumijevaju samo reflektirajući prsluci.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić predlaže da nabavka opreme iduće godine ipak bude jasno
utvrđena Godišnjim planom.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Zaključka kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o
usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za
2017. godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 6) Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike na donošenje Zaključka
kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o
usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine FuntanaFontane za 2018. godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).

Ad 7) Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 7. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017.
godinu.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je nekad Općinsko vijeće do kraja ožujka
usvajalo Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba, no sada je isto podijeljeno u tri
izvješća, i to Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Izvješće o
izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture. Kod Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
komentira kolika su sredstva utrošena na svaku pojedinu djelatnost koja čini Program, i to za
odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina,
održavanje javnih plaža, održavanja zelenih površina, održavanja nerazvrstanih cesta,
održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i održavanje objekata. U konačnici ističe da su
sveukupna sredstva za izvršenje Programa planirana u iznosu od 2.791.800,00 kuna, dok su
ista realizirana u iznosu od 2.501.943,74 kune.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita bi li se ubuduće izvješća o izvršenju programa mogla nadopuniti indeksima
radi lakšeg praćenja realiziranih sredstava u odnosu na planirana.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je forma izvješća propisana, no govori
kako bi se uz ista mogli dostaviti prateći materijali u kojima će biti naveden i indeks radi
lakšeg praćenja izvršenja pojedinih stavaka.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić komentira kako u odnosu na planirana sredstva kod
određenih stavaka nije ništa realizirano, a kao primjer daje usluge uređenje plaže te
zdravstvene i veterinarske usluge vezane za suzbijanje galebova, pa traži dodatno pojašnjenje
glede istih.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako je Proračun podložan promjenama pa se sve
stavke ne mogu planirati onako kako će iste biti realno i ostvarene s obzirom da planirane
vrijednosti rashoda trebaju pratiti planirane vrijednosti prihoda. Tako neke stavke tijekom
2017. godine nisu ostvarene, no to će se događati i narednih godina jer ostvarenje istih diktira
ostvarenje prihoda kako bi Proračun bio u ravnoteži.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Izvješća kako je i predloženo.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine FuntanaFontane za 2017. godinu doneseno sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9
vijećnika).
Ad 8) Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 8. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine FuntanaFontane u 2017. godini.

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kolika su sredstva utrošena u odnosu na
planirane iznose kod najznačajnijih stavaka gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u dijelu Programa koji se odnosi na javne površine i nerazvrstane ceste te
naposljetku govori da su sveukupna sredstva za izvršenje Programa planirana u iznosu od
3.940.850,00 kn, dok su ista realizirana u iznosu od 3.492,985,52 kune.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste
DC75 od zone Šterna-Perili do granice s Gradom Porečom.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je ishodovana lokacijska dozvola te je
provedena tehnička ispravnost od strane katastra, no uskoro se planira ići u izmjenu lokacijske
dozvole kako bi se planirala fazna izgradnja i desni skretač kod Autokampa Polidor. Osim
toga, spominje kako Hrvatske ceste namjeravaju vjerojatno ove godine riješiti određene
imovinske odnose pošto je uz cestu planirana i pješačko-biciklistička staza.
Vijećnika HDZ-a Igora Glavurdića zanima ide li dosad sve po planu s obzirom da tijekom
2017. godine nisu utrošena sva planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, a
također komentira kako za rekonstrukciju državne ceste Općina neće trebati izdvojiti sredstva,
već samo treba ostvariti sve potrebne preduvjete za rekonstrukciju iste.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je prošle godine ugovoreno manje od
planiranog pa su stoga određena sredstva ostala neutrošena. U konačnici spominje kako će
ove jeseni započeti rekonstrukcija državne ceste od zone Šterna-Perili do granice s Općinom
Vrsar. Ističe kako će se tada izgraditi rotor kod skretanja u Autokamp Puntica, obnoviti
nogostupi, rekonstruirati pješačka staza od Rotonde do granice s Općinom Vrsar, izgraditi
nogostup od Dalmatinske ulice do groblja te rekonstruirati vodovod od stare škole do ulaza u
Autokamap Valkanela. Na kraju napominje kako vjeruje da će se, nakon rekonstrukcije
državne ceste kroz naselje, suradnja s Hrvatskim cestama nastaviti i pri rekonstrukciji državne
ceste od zone Šterna-Perili do granice s Gradom Porečom.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Izvješća kako je i predloženo.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Funtana-Fontane u 2017. godini doneseno sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno
9 vijećnika).
Ad 9) Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na
području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 9. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izvješće o izvršenju
Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se gradnja ostale infrastrukture tijekom
prošle godine odnosila na uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala, na što
je utrošeno sveukupno 5.104.298,88 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izvješća kako je i predloženo.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o
izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za
2017. godinu doneseno sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).

Ad 10) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 10. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju
Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje
srpanj – prosinac 2017. godine.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je u Polugodišnjem izvješću naveo sve
akte predložene Općinskom vijeću u izvještajnom razdoblju, kao i donesene akte iz
nadležnosti Općinskog načelnika. Nadalje komentira ostale poslove koje je obavljao u drugoj
polovici 2017. godine pa tako ističe konstantnu brigu o izvršavanju općinskog Proračuna, kao
i brigu o društvenim djelatnostima, održavanju komunalne infrastrukture, gradnji objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, prostornom uređenju te javnosti rada.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za
razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 11) Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine
Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 11. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Godišnjeg programa
gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Općina svake godine u suradnji s
poduzećem Odvodnja Poreč d.o.o. utvrđuje Godišnji program gradnje vodnih građevina pa je
to učinila i za 2018. godinu, a isti obuhvaća sljedeće investicije u ukupnoj vrijednosti od
885.000,00 kuna: izgradnju dijela kanalizacijske mreže istočnog dijela naselja Funtana u
Dalmatinskoj ulici, rekonstrukciju glavnog kolektora u trupu planiranog rotora D75 Funtana,
izradu glavnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže istočnog dijela naselja Funtana za
prvu fazu na području ulice Ograde, izradu glavnog projekta rekonstrukcije crpne stanice
Autokampa Istra, naknadu Istarskom vodovodu i sredstva vezana za EU projekt Poreč.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Godišnjeg programa kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Godišnji
program gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane donesen jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 12) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine FuntanaFontane u 2018. i 2019. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 12. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini.

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u
2018. i 2019. godini. Na isti su pristigle tri ponude te je pregledom, ocjenom i usporedbom
ponuda Povjerenstvo utvrdilo da se ponuda obrta Eko servis Matić iz Pazina odabere kao
najpovoljnija ponuda.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita zadovoljavaju li sigurno svi ponuditelji sve tražene uvjete iz Poziva s obzirom
na veliku razliku u ponuđenim cijenama. Pritom skreće pažnju na to da je prošle godine
razlika u ponuđenim cijenama bila još veća. Naime, zanima ga hoće li odabirom najpovoljnije
ponude biti pružena jednaka kvaliteta usluge jer smatra da je svakako poželjna financijska
ušteda, ali ne nauštrb kvalitete usluge.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako svi ponuditelji zadovoljavaju sve tražene
uvjete iz Poziva te spominje kako bi i prošle godine bio odabran obrt Eko servis Matić, no
tada mu ponuda nije bila potpuna. Govori kako se različitim ponuđenim cijenama ponuditelji
zapravo međusobno bore za svoju poziciju na tržištu.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat napominje kako je Općina temeljem zakonskih odredbi
dužna provoditi nadzor nad provedbom usluga tako da je ugovoren nadzor sa Zavodom za
javno zdravstvo koji provodi kontrolu nad obavljenim uslugama preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić pita deratiziraju li se i pomorska dobra, odnosno otoci.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se deratiziraju i otočići, i to Veliki Škoj te
Škojić.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini
donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 13) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete
na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 13. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u
2018. i 2019. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na
području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini. Na isti je pristigla jedna ponuda, i
to od obrta Elma-As iz Sv. Lovreča, koja je bila prihvatljiva, pravovremena i potpuna pa je
sukladno tome i prihvaćena.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine FuntanaFontane u 2018. i 2019. godini donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).

Ad 14) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i
nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 14. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine
Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za održavanje javnih površina i
nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini. Na isti su
pristigle dvije ponude te je pregledom, ocjenom i usporedbom ponuda Povjerenstvo utvrdilo
da se ponuda građevinskog obrta Terakop iz Poreča odabere kao najpovoljnija ponuda.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izboru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području
Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 15) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 15. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se izmjenama i dopunama Proračuna
pristupilo prvenstveno zbog zakonskih odredbi koje propisuju da je, kad se na kraju poslovne
godine ostvari manjak prihoda nad rashodima, predstavničko tijelo dužno donijeti izmjene i
dopune Proračuna kojima će se utvrditi način na koji će se taj manjak pokriti. To se u 2017.
godini dogodilo jer je krajem godine planirana prodaja jedne građevinske parcele, no
ponuditelj je naposljetku odustao od kupnje iste, a osim toga za Općinu Vrsar planirana su
sredstva temeljem Sporazuma o podjeli imovine za podmirenje duga za izgradnje osnovne
škole u Vrsaru. Tako je u 2017. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od
112.950,00 kuna, a sveukupno predloženim izmjenama i dopunama Proračun se smanjuje za
27.950,00 kuna.
Na prihodovnoj strani je izmjenama i dopunama Proračuna došlo do povećanja pomoći
proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 85.000,00 kuna, a temeljem pomoći koja će se
ostvariti od Općine Vrsar za rad reciklažnog dvorišta u Funtani koje će se zajednički koristiti
za potrebe obiju općina. Nadalje se kod prihoda planira povećanje prihoda od prodaje
zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 1.000.000,00 kuna te se smanjuje prvotno planiran
višak prihoda i evidentira ranije spomenuti manjak prihoda.
Na rashodovnoj strani se izmjenama i dopunama Proračuna u programu Europski programi i
fondovi smanjuju rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.750,00 kuna, i to ne
iz razloga jer se ta sredstva neće realizirati, već zato što se ona prenose na realizaciju projekta
studije izvodljivosti poslovne zone jer je to preduvjet da se taj projekt može prijaviti na
natječaj za povlačenje sredstava iz EU fondova. Dalje ističe kako se kod programa upravljanja
imovinom smanjuju rashodi za intelektualne i osobne usluge za 17.000,00 kuna, kod
programa predškolskog odgoja i naobrazbe povećavaju se rashodi za održavanje Područnog
odjela dječjeg vrtića u Funtani za 17.300,00 kuna, dok se kod programa civilnog društva i
ostalih društvenih potreba povećavaju pomoći Gradu Poreču u svrhu sufinanciranja troškova
najma stana za voditeljicu medicinsko-biokemijskog laboratorija u Poreču u iznosu od

9.000,00 kuna. Također komentira kako se u programu održavanja čistoće javnih površina
povećavaju sredstva za održavanje reciklažnog dvorišta za 120.000,00 kuna, dok se u
programu održavanja nerazvrstanih cesta smanjuju sredstva za usluge uređenja parkirališnih
površina za 122.500,00 kuna jer je temeljem prikupljenih ponuda utvrđeno kako će za
uređenje parkirališta kod plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala biti dovoljno
500.000,00 kuna. U konačnici govori kako se povećavaju sredstva za izradu projektne
dokumentacije kod reciklažnog dvorišta za 97.500,00 kuna, sredstva za priključak električne
energije na Rotondi kod uređenja javnih površina za 44.500,00 kuna i sredstva za otkup
zemljišta kod programa nerazvrstanih cesta za 12.500,00 kuna, dok se kod programa ostale
infrastrukture smanjuju sredstva za kapitalni projekt uređenja plaže od Uvale Perila do
Autokampa Bijela uvala za 103.750,00 kuna i povećavaju sredstva za kapitalni projekt
poslovne zone za 60.750,00 kuna. Na kraju spominje kako se ove godine kod prostornog
uređenja neće realizirati planirana sredstva za izradu stručne podloge zaštite od buke u iznosu
od 85.500,00 kuna te da je u skladu s izmjenama i dopunama Proračuna usklađen i Plan
razvojnih programa.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić postavlja pitanje glede raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. Naime, traži
pojašnjenje vezano za to na što se odnose sredstva koja su ranije planirana u iznosu od
1.000.000,00 kuna, dok se predloženim izmjenama i dopunama Proračuna planiraju u manjku
od 112.950,00 kuna.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako se zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna
za 2017. godinu planirala prodaja građevinskog zemljišta, a u tom je razdoblju pripremljen i
prijedlog Proračuna za 2018. godinu. Prema tadašnjim se planovima dakle očekivalo
prenošenje određenih sredstava u iduću godinu, no kako se prodaja nije realizirala, ostvaren je
manjak prihoda nad rashodima koji je prema zakonskim odredbama bilo potrebno evidentirati
i prikaziti iz kojih će se sredstava taj manjak pokriti, a to je sad vidljivo da će se učiniti iz
sredstava ostvarenih prodajom zemljišta.
Vijećnika HDZ-a Igora Glavurdića zanima zašto se i dalje povećavaju planirana sredstva za
održavanje Područnog odjela dječjeg vrtića u Funtani, iako njime Općina Funtana-Fontane ne
upravlja, te da li je do smanjenja planiranih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta došlo
zbog nedostatka sredstava ili zbog ostvarene uštede.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako su u programu održavanja nerazvrstanih
cesta bila planirana sredstva za održavanje prometnih i parkirališnih površina, a predloženim
izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se samo sredstva planirana za usluge uređenja
parkirališta kod plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala jer je nedavno temeljem
prikupljenih ponuda dobiven točan izračun troškova tih usluga.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna kako su i
predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno
9 vijećnika).
Ad 16) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković objašnjava kako su izmjene i dopune
programa od 16. do 20. točke dnevnog reda povezane s donesenim Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu. Sukladno tome otvara objedinjenu

raspravu kako bi vijećnici prije pojedinačnog glasovanja mogli postaviti pitanja o svakom
programu koji se donosi, no kako nema pitanja od strane vijećnika, iste poziva na donošenje
izmjena i dopuna programa kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu
Funtana-Fontane u 2018. godini donesene jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 17) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i
ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine
Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 18) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane
za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 19) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 20) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018.
godinu donesene jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 21) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih
sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i
projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 21. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o davanju suglasnosti na
Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za
financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine FuntanaFontane za 2018. godinu.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge propisano kako se sredstva za financiranje programa i projekata
udruga mogu istima dodijeljivati temeljem provedenog Javnog poziva ili u iznimnim

slučajevima izravnom dodjelom u visini do 5.000,00 kuna. Nadalje komentira kako je
temeljem Uredbe Općinski načelnik donio Pravilnik o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane sukladno kojemu je, nakon
usvojenog Proračuna, raspisan Javni poziv. U konačnici ističe kako je provedenom po Javnom
pozivu Općinski načelnik donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i
projektima pojedinih udruga za koju bi predloženom Odlukom Općinsko vijeće trebalo dati
suglasnost jer je Općinski načelnik u sukobu interesa s nekoliko udruga kojima će se dodijeliti
financijska sredstva.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pohvaljuje izdvajanje sredstava općinskog Proračuna za programe i projekte
udruga. Pritom spominje kako je nogometaš koji je potekao iz Nogometnog kluba Funtana
ušao u finale svjetskog školskog prvenstva u nogometu pa istome čestita na ostvarenom
sportskom rezultatu.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u
okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz
Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa
„suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 22) Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na
području Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 22. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o obavljanju prijevoza
putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako su predloženom Odlukom o obavljanju
prijevoza putnika cestovnim vlakom propisane opće odredbe o obavljanju prijevoza putnika,
uvjeti i postupak provođenja natječaja za obavljanje prijevoza putnika, način ugovaranja o
obavljanju djelatnosti prijevoza, način obavljanja prijevoza putnika, uvjeti za obavljanje
prijevoza putnika, cijena usluge, nadzor i završne odredbe. Također napominje kako se
početni iznos godišnje naknade utvrđuje u visini od 20.000,00 kuna, a predlaže se da se
ugovor može zaključiti na razdoblje od tri godine uz plaćanje godišnje naknade. Naposljetku
komentira kako se djelatnost prijevoza cestovnim vlakom može obavljati u periodu od 01.
lipnja do 30. rujna, i to na relaciji Bijela uvala – šetnica Funtana-Bijela uvala – Ulica Coki –
Ribarska ulica – Riva Funtana i nazad, te da stupanjem na snagu predložene Odluke prestaje
važiti Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine FuntanaFontane objavljena u „Službenom glasniku Općine Funtana“ broj 1/17.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane
donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).

Ad 23) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine FuntanaFontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 23. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o
lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se u Odluci o lokalnim porezima Općine
Funtana-Fontane, koju je Općinsko vijeće donijelo u prosincu 2017. godine, dodaje još jedna
lokacija za prodaju prehrambenih proizvoda, i to u Ribarskoj ulici na ljetnoj tržnici, koja bi se
dodijelila na korištenje na razdoblje od tri godine, dok sve ostale odredbe Odluke ostaju
neizmijenjene.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić komentira kako su u članku 11. stavku 1. Odluke o lokalnim porezima Općine
Funtana-Fontane u tabličnom prikazu pod rednim brojem 5.7. bile navedene dvije lokacije u
Ribarskoj ulici na ljetnoj tržnici za prodaju rekvizita za plažu pa traži dodatno pojašnjenje
vezano za te dvije lokacije.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako se planirane lokacije za prodaju rekvizita za
plažu nisu pokazale prikladne na ljetnoj tržnici pa su stoga iste ukinute i zamijenjene
lokacijom za prodaju prehrambenih proizvoda.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća Marin Tonković poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu
te riječ prepušta Općinskom načelniku Mladenu Grgeti i Pročelnici JUO-a Karmen Pilat
koji pozivaju vijećnike da se pri dostavi Poziva za iduću sjednicu Općinskog vijeća izjasne o
željenom načinu dostave materijala za sjednice, odnosno trebaju li im se isti dostaviti u
papirnatom obliku ili će biti dovoljno slati ih kao i dosad elektroničkim putem.
Sjednica je zaključena u 19:20 sati.
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r.
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r.
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