ZAPISNIK
s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 21. ožujka 2017.
godine, u galeriji „Zgor murve“ u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Eugen Fabris, Dušan Orlović, Franko Cukola i
Marinko Žužić.
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog
načelnika), Karmen Pilat (p.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine FuntanaFontane), Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“) i Ivan Grgat
(novinar Glasa Istre).
DNEVNI RED:
1. Vijećnička pitanja,
2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016.
godini,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,
5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine FuntanaFontane za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,
7. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine
Funtana-Fontane,
8. 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 2017. godinu,
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nekretnina/prostora u
vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti
od interesa za opće dobro u okviru Javnog natječaja,
10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine FuntanaFontane u 2017. godini,
11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarskohigijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,
12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne
rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,
13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih
površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnine oznake 775/7 K.O.
Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste,
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije
građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. 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“,
16. Donošenje Odluke o izradi 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 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

17. Donošenje Odluke o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje
nove Opće bolnice Pula,
18. Donošenje Odluke o preuzimanju obveze sufinanciranja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun,
19. Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području
Općine Funtana-Fontane.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te
utvrđuje da je na sjednici prisutno šest vijećnika, što znači da se mogu donositi pravovaljane
odluke. Objašnjava kako su ostali vijećnici svoj izostanak opravdali zdravstvenim razlozima.
Komentira kako je dnevni red, putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim materijalima
dostavljen svim vijećnicima. Ispričava se što su materijali za pojedine točke dnevnog reda
dostavljeni kasno, no pojašnjava kako isti iz tehničkih razloga nisu mogli biti ranije spremni
pa će njihov sadržaj biti detaljnije analiziran na samoj sjednici.
Naposljetku predlaže izmjenu dnevnog reda, odnosno promjenu naziva 14. točke dnevnog
reda u „Promet imovinom“, te da ista u konačnici obuhvati dva predmeta, pritom napominjući
kako su materijali za 2. predmet dostavljeni vijećnicima na sjednici pa će i oni danas biti
detaljnije analizirani.
Sukladno navedenom, predlaže prihvaćanje izmjene 14. točke dnevnog reda s dodatkom 2.
predmeta pa je predložena izmjena jednoglasno usvojena (nazočno 6 vijećnika). Nakon toga
predlaže i prihvaćanje izmijenjenog dnevnog reda pa je izmijenjeni dnevni red jednoglasno
usvojen (nazočno 6 vijećnika).
Ad 1) Vijećnička pitanja
Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen
Fabris pita zašto je na određenim parcelama diljem naselja izgrađenost veća od dozvoljenih
30%. Smatra da u urbanizmu vlada totalni nered pa ga zanima hoće li se smanjiti izgrađenost,
jer će po njegovom viđenju Funtana uskoro postati vikend naselje s velikim kućama u kojima
nitko neće živjeti, a mladi neće imati gdje graditi.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako su za kuće koje su trenutno u izgradnji
izdane građevinske dozvole sukladno važećem prostornom planu. S obzirom na izradu
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana, o čemu će se raspraviti pod 16.
točkom dnevnog reda, mišljenja je da bi se upravo kroz taj postupak trebalo iskoristiti priliku i
razmotriti mogućnost da se postoci izgrađenosti smanje po određenim zonama.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako su već sad prostorno
planskom dokumentacijom propisani različiti postoci izgrađenosti po pojedinim zonama
naselja.
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 32. sjednice
Kako nema primjedbi na zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković konstatira da je zapisnik usvojen kako je i
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 6 vijećnika).

Ad 3) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016.
godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Zaključka o usvajanju
Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Izvješće o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini 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 i slično, poduzele tijekom protekle godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, 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 u 2016. godini donesen jednoglasno
(nazočno 6 vijećnika).
Ad 4) Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Zaključka o usvajanju
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2017.
godinu. Pritom napominje kako je u dnevnom redu iz Poziva na sjednicu Općinskog vijeća u
nazivu ove točke greškom pisalo kako se predloženi Godišnji plan donosi za 2016. godinu.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako su Godišnjim planom utvrđeni sudionici
sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane, i to Općinsko vijeće, Općinski
načelnik, Stožer civilne zaštite, Javna vatrogasna postrojba Grada i ostale službe, kao i
sredstva koja su za aktivnosti istih planirana Proračunom za ovu i naredne dvije godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih 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 2017. godinu donesen jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 5) Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine FuntanaFontane za 2016. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izvješća o izvršenju
Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se predloženo Izvješće mora, sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Općinskom vijeću dostaviti do kraja ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu. Komentira kako je istim obuhvaćeno izvršenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture te izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture. Dalje navodi kolika su sredstva utrošena na svaku pojedinu
djelatnost koja čini Program održavanja komunalne infrastrukture. U konačnici ističe da su
sveukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Funtana-Fontane za 2016. realizirana u iznosu od 2.838.357,65 kuna, a financirala su se iz

sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, koncesija, koncesijskih odobrenja i
donacija Turističke zajednice Općine Funtana. Potom pojašnjava kolika su sredstva utrošena
na svaku pojedinu djelatnost koja čini Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te na kraju napominje kako su sveukupna sredstva za izvršenje istog realizirana
u iznosu od 1.751.669,93 kuna. Naposljetku zaključuje kako su sveukupna sredstva za
izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2016. godinu realizirana u iznosu
od 4.590.027,58 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 komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu doneseno s
5 glasova „za“ te 1 glasom „suzdržano“ (nazočno 6 vijećnika).
Ad 6) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju
Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje
srpanj – prosinac 2016. 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 2016. godine pa kao jednu od glavnih zadaća spominje kontrolu i praćenje
izvršavanja općinskog Proračuna. Ističe kako raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
u razmatranom razdoblju nije bilo, dok je održavanje javnih površina i komunalno uređenje
bilo na uobičajeno dobrom nivou. Potom spominje kako je za rekonstrukciju prometnice s
oborinskom odvodnjom u ulici Ograde raspisana javna nabava za izvođenje radova te je
sklopljen ugovor s izvođačem radova, tvrtkom Istrakop d.o.o. iz Poreča, u iznosu od
1.278.840,00 kuna s PDV-om. Izvođenje radova na uređenju 1. i 2. faze plaže između Uvale
Perila i AC Bijela uvala nakon provedenog javnog natječaja ugovoreno je s tvrtkom Expert
gradnja d.o.o. iz Buzeta u ukupnom iznosu od 5.485.175,92 kuna s PDV-om. Nadzor nad
radovima povjeren je tvrtki Učka konzalting d.o.o. iz Pazina u ukupnom iznosu od 108.000,00
kuna. Također, u suradnji s Hrvatskim vodama pripremljeni su projekti za uređenje
oborinskog kanala koji prolazi kroz naselje te su radovi upravo u tijeku. Naposljetku govori
kako se u oblasti prostornog uređenja započelo s pripremom izrade izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja
ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportskorekreacijske namjene R6, i to s namjerom dodatne revalorizacije prostora te stavljanja istog u
funkciju razvoja Općine, dok su u oblasti društvenih djelatnosti i dalje zadržani visoki
standardi u financiranju predškolskog i školskog odgoja, stipendiranju učenika i studenata te
brizi oko starijih, nemoćnih i socijalno najugroženijih osoba. U konačnici napominje kako se
svi projekti i poslovi operativno provode zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom te uz
suradnju komunalnog poduzeća u sferi njegovog djelovanja, a pažnju skreće i na direktni
kontakt s mještanima i posjetiteljima putem kojeg se također doprinosi razvoju Općine.
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
prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za

razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine donesena s 5 glasova „za“ te 1 glasom „suzdržano“
(nazočno 6 vijećnika).
Ad 7) Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine
Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 7. 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 2017. godinu, a isti obuhvaća sljedeće investicije u ukupnoj vrijednosti od
1.400.000,00 kuna: izgradnju kanalizacijske mreže istočnog dijela građevinskog područja
naselja Funtana u Dalmatinskoj ulici, izgradnju kanalizacijske mreže javne plaže „Perila Bijela uvala“, izgradnju fekalne kanalizacije na više lokacija na području naselja Funtana,
rekonstrukciju glavnog kolektora u trupu planiranog rotora D75 Funtana, izradu idejnog i
glavnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže na području naselja Funtana na više
lokacija, naknadu Istarskom vodovodu i sredstva vezana za EU projekt Poreč.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris govori kako Općina ne može financijski podnijeti istovremenu izgradnju na
više mjesta. Smatra da bi se najprije trebalo dovršiti sa započetom izgradnjom na jednom
području, a tek onda dozvoliti nove izgradnje u drugim dijelovima naselja. Time bi mjesto
bilo uređeno, a spriječile bi se i moguće tužbe Općini od strane mještana koji uredno plaćaju
komunalije. Napominje kako bi Općina trebala promijeniti politiku te više voditi računa o
tome da mještani Funtane žive od turizma.
Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako se investicije planirane Godišnjim
programom gradnje vodnih građevina financiraju iz sredstava prikupljenih naplatom naknade
za razvoj sustava javne odvodnje, a ne iz komunalnih naknada i doprinosa. Potom ističe kako
Općinsko vijeće svake godine donosi Proračun i uz njega Program komunalnih potreba unutar
kojeg se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture točno utvrđuje koje
će se investicije tijekom godine realizirati, odnosno na koji će se način utrošiti sredstva
komunalnog doprinosa. Naposljetku spominje kako bi znatno više cesta diljem naselja bilo
asfaltirano da Općina ne mora rješavati brojne probleme imovinsko-pravnih odnosa na koje
često nailazi.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković
poziva vijećnike 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 s 5 glasova
„za“ te 1 glasom „suzdržano“ (nazočno 6 vijećnika).
Ad 8) 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 2017.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 8. 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 Funtana-Fontane za 2017. godinu.

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općina Javni poziv za financiranje
programa i projekata udruga raspisala nakon donošenja Proračuna za 2017. godinu. Navodi
kako je po provedenom Javnom pozivu i analizi pristiglih prijava utvrđeno koje su prijave
zadovoljile formalne uvjete Javnog poziva i evaluacijske kriterije za procjenu kvalitete
prijavljenog programa ili projekta, a koje nisu. Odlukom o dodjeli financijskih sredstava
određeni su iznosi koji će se dodijeliti pojedinim udrugama, i to za provedbu njihovih
programa i projekata u području kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi te ostalih
društvenih potreba, a Općina će na temelju izvještaja, koje su udruge dužne podnijeti, pratiti
realizaciju financiranih programa i projekata.
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
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 2017. godinu donesena sa 4 glasova „za“ te 2 glasa
„suzdržano“ (nazočno 6 vijećnika).
Ad 9) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nekretnina/prostora
u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti
od interesa za opće dobro u okviru Javnog natječaja
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 9. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o davanju
suglasnosti na Odluku o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na
korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u okviru Javnog
natječaja.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je od strane revizije prošle godine
dobivena preporuka da Općina donese odluku kojom će regulirati postupak dodjele općinskih
prostora na korištenje udrugama, što je i učinjeno na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća.
Na temelju donesene Odluke Općina je raspisala Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora
u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od
interesa za opće dobro te je po provedenom Javnom natječaju i analizi pristiglih prijava
utvrđeno kako će se nekretnina na adresi Put Perila 26 dodijeliti na korištenje Boćarskom
klubu Funtana, dok će se nekretnina na adresi Ograde 27 dodijeliti na korištenje Nogometnom
klubu Funtana. Visina mjesečne naknade za korištenje dodijeljenih nekretnina iznosit će 1,00
kunu po m2.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris pita jesu li Javnim natječajem bile obuhvaćene i druge nekretnine, i to prostor
u prizemlju zgrade u kojoj je galerija „Zgor murve“ te prostor u prizemlju zgrade stare škole.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako prostor u prizemlju zgrade u kojoj je
galerija „Zgor murve“ nije u vlasništvu Općine, već je isti u vlasništvu Turističke zajednice
Općine Funtana, pa zato nije obuhvaćen Javnim natječajem. Što se tiče prostora u prizemlju
zgrade stare škole, isti također nije obuhvaćen Javnim natječajem, i to zbog predstojeće
prijave na natječaj za Mjeru 7.4.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, 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
davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-

Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u okviru
Javnog natječaja donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 10) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine FuntanaFontane u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 10. 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 2017. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana-Fontane, objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za obavljanje radova obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u
2017. godini. Na isti su pristigle tri ponude te je pregledom, ocjenom i usporedbom ponuda
Povjerenstvo utvrdilo da se ponuda trgovačkog društva Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke odabire
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 obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini donesena
jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 11) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarskohigijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 11. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine
Funtana-Fontane u 2017. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana-Fontane, objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za obavljanje veterinarskohigijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini. Na isti je
pristigla jedna ponuda, i to od Veterinarske bolnice Poreč d.o.o., 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 obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području
Općine Funtana-Fontane u 2017. godini donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 12) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne
rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2017. 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 godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine FuntanaFontane u 2017. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana-Fontane, objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za godišnje održavanje javne rasvjete
na području Općine Funtana-Fontane u 2017. 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 godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine
Funtana-Fontane u 2017. godini donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 13) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih
površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2017. 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 godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području
Općine Funtana-Fontane u 2017. godini.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
prikupljanja ponuda, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Funtana-Fontane, objavilo Poziv za dostavljanje ponuda za godišnje održavanje javnih
površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini. Na isti je
pristigla jedna ponuda, i to od građevinskog obrta Terakop iz Poreča, 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 godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na
području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini donesena jednoglasno (nazočno 6
vijećnika).
Ad 14) Promet imovinom
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 14. točku dnevnog reda, koja se odnosi na promet imovinom i obuhvaća dva
predmeta o kojima Općinski načelnik ne smije samostalno odlučivati.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se prvi predmet odnosi na Ugovor o
darovanju nekretnine, označene kao k.č.br. 775/7, između Vande Gambetti, Gianpaola
Gergete, Emine Nezirević i Fani Nezirević Zolota kao darovatelja s jedne strane te Općine
Funtana-Fontane kao obdarenika s druge strane, i to u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste.
Donošenjem predložene Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora o
darovanju nekretnine čija je tržišna vrijednost 13.900,00 Eura.
Potom prelazi na drugi predmet koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za
jednu nekretninu putem razvrgnuća suvlasničke zajednice i otkupa dijela nekretnine od
Republike Hrvatske. Komentira kako je vezano za to održano ročište te je dobiveno Rješenje

kojim je usvojen prijedlog Općine. Naposljetku napominje kako je izvršena procjena od
strane sudskog vještaka pa procijenjena vrijednost dijela nekretnine kojeg će Općina, po
pravomoćnosti Rješenja, otkupiti od Republike Hrvatske iznosi 115.897,51 kuna, a za to se
ovlašćuje Općinski načelnik donošenjem predložene Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluka kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Odluka o
prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnine oznake 775/7 K.O. Funtana u svrhu izgradnje
nerazvrstane ceste i Odluka o otkupu dijela nekretnine oznake k.č.br. 1283 K.O. Funtana
donesene jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 15) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije
građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. 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 Općinskog načelnika i p.o. Pročelnicu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izlože 15. točku
dnevnog reda, koja se odnosi donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. 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“.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se radi o projektu koji Općina namjerava
kandidirati na natječaj iz Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima,
Operacija 7.4.1., te za koji je pripremljena sva projektna dokumentacija i dobivena
pravomoćna građevinska dozvola. Također podsjeća kako je proveden postupak javne nabave
za kreditno zaduženje te je ishođena suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje.
Predloženom Odlukom Općinsko bi vijeće dalo suglasnost za provedbu ulaganja pa bi se
projekt prijavio na raspisani natječaj 18. travnja 2017. godine.
P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat
nadovezuje se na izlaganje Općinskog načelnika te komentira kako je Pravilnikom o provedbi
Mjere 7 propisano da suglasnost za provedbu ulaganja donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave. Nadalje pojašnjava kako se predloženom Odlukom daje detaljan opis
projekta te se utvrđuje tko je korisnik projekta, koje će direktne i indirektne učinke projekt
polučiti, sposobnost korisnika projekta za njegovu provedbu, odnosno ima li isti potrebne
kadrovske uvjete i financijska sredstva, kao i vrijeme provedbe projekta te način upravljanja
istim nakon njegove realizacije. Naposljetku napominje kako projekt mora biti usklađen sa
strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave te Općinski načelnik treba
potpisati Izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim
interesnim skupinama kojom potvrđuje da će nakon realizacije projekta društveni dom i
kulturni centar biti na raspolaganju mještanima Funtane. U konačnici daje kratak osvrt na
prijavu projekt na natječaj te ističe kako su Pravilnikom o provedbi Mjere 7 definirani kriteriji
sukladnom kojima će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji pa će Općina od mogućih 70
ostvariti 45 bodova, i to temeljem ulaganja u rekonstrukciju građevine, ulaganja u društveni
dom i kulturni centar te doprinosa stvaranju novih radnih mjesta, što će biti dovoljno da
projekt prođe i Općina uspije povući planirana sredstva EU fondova. Na samom kraju
podsjeća kako vrijednost građevinskih radova iznosi 5.000.000,00 kuna s PDV-om te se od
tog iznosa očekuje povrat jedne trećine sredstava, jer toliko otpada na građevinske radove
koje se tiču rekonstrukcije građevine društvene namjene, a prijave na raspisani natječaj će se

moći podnositi od 18. travnja do 18. svibnja 2017. godine, što će Općina odmah i učiniti s
obzirom da je kompletna dokumentacija već spremna.
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
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene
namjene, 3. skupine, na k.č. 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 6 vijećnika).
Ad 16) Donošenje Odluke o izradi 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 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 16. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izradi 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 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Funtana.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općinsko vijeće na svojoj prethodnoj
sjednici donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana
i izmjena dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i
građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog
područja sportsko-rekreacijske namjene R6. Ista je potom dostavljena susjednim općinama,
zavodima i javnopravnim tijelima pa je naposljetku zaprimljeno očitovanje Zavoda za
prostorno uređenje Istarske županije prema kojemu je u Odluci potrebno učiniti sitne izmjene.
Napominje da se unatoč napravljenim ispravcima i dalje nastavlja s postupkom čiji je cilj
bolja valorizacija prostora i drukčije formiranje prometnica na području naselja Funtana radi
budućeg lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris pita izrađuju li se izmjene i dopune planova zbog ulaganja koje će trgovačko
društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča provesti na području AC Istra.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako trgovačko društvo Valamar Riviera d.d. iz
Poreča može planirano ulaganje na području AC Istra provesti već od 2010. godine jer je to
dozvoljeno postojećim planovima, a ovim izmjenama i dopunama na području AC Istra samo
se povećava turistički kapacitet.
Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris govori kako planirano ulaganje trgovačkog društva
Valamar Riviera d.d. iz Poreča na području AC Istra nije u interesu mještana Funtane jer će
ulaganje osim izgradnje hotela obuhvatiti i gradnju brojnih mobilnih kućica na preostaloj
površini kampa. Sukladno navedenom, predlaže da se izmjenama i dopunama planova
trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča na području AC Istra dozvoli isključivo
gradnja hotela jer će se samo na taj način zaštiti budućnost mladih naraštaja Funtane.
Vijećnika IDS-a Franka Cukolu zanima zašto se u predloženoj Odluci spominje i Valkanela.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je naziv Urbanističkog plana uređenja
dugačak te je u sam naziv istog uključena i Valkanela.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković pojašnjava kako se donošenjem predložene
Odluke odlučuje o izradi izmjena i dopuna planova, a kasnije će se kroz javnu raspravu
utvrditi sam sadržaj tih izmjena i dopuna. Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, poziva
vijećnike na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
izradi 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 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Funtana donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Ad 17) Donošenje Odluke o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i
opremanje nove Opće bolnice Pula
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 17. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o preuzimanju
dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općinsko vijeće već na prethodnoj
sjednici donijelo ovu Odluku, no donošenje iste se ponovno predlaže vijećnicima zbog
podataka koji nisu bili konačni. Tako je ranije Općina Funtana-Fontane, temeljem Sporazuma
o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od
strane jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, trebala sufinancirati iznos od
961.437,70 kuna, a sada je isti nešto manji te iznosi 958.185,62 kune. Na kraju ističe kako će
Općina godišnje iznose iz svojeg Proračuna plaćati na razdoblje od 18 godina.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik IDS-a Franko
Cukola pita hoće li i Republika Hrvatska sudjelovati u sufinanciranju kreditne obveze za
izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da Republika Hrvatska neće sudjelovati u
sufinanciranju kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, dok na
Istarsku županiju spada sufinanciranje u visini od 25% kreditne obveze od 600 milijuna kuna.
Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris pita je li Sporazumom utvrđeno da će Općina FuntanaFontane, ostale istarske općine i gradovi te Istarska županija postati vlasnici nove Opće
bolnice u Puli u skladu sa sufinanciranim udjelima kreditne obveze. Naime, napominje kako
on podržava sufinanciranje kreditne obveze s obzirom da je riječ o bolnici, no ne bi htio da
kasnijim izmjenama Zakona država preuzme bolnicu čiju su izgradnju i opremanje
sufinancirale istarske općine i gradovi.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Sporazumom nije utvrđeno da će Općina
Funtana-Fontane, ostale istarske općine i gradovi te Istarska županija postati vlasnici nove
Opće bolnice u Puli u skladu sa sufinanciranim udjelima kreditne obveze jer su bolnice u
vlasništvu države. Osim toga, navodi kako prema Sporazumu na Istarsku županiju spada
sufinanciranje u visini od 25% kreditne obveze od 600 milijuna kuna, što iznosi 150 milijuna
kuna, a od navedenog iznosa od 150 milijuna kuna na pojedine jedinice lokalne samouprave u
Istarskoj županiji odnosi se iznos od 50 milijuna kuna, koji s pripadajućom kamatom doseže
70.078.912,34 kuna.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, 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
preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula
donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).

Ad 18) Donošenje Odluke o preuzimanju obveze sufinanciranja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva p.o. Pročelnicu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 18. točku dnevnog reda,
koja se odnosi donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sklapanja Ugovora
o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog
centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun.
P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat
objašnjava kako se predloženom Odlukom utvrđuje izmjena u jednom članku Odluke
donesene na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, i to u dijelu koji se odnosi na pripadajući
dio povrata sredstava u Proračun Istarske županije od strane Općine. Naime, dalje komentira
kako se naknadnom analizom o količini prikupljenog otpada u 2010. godini utvrdila greška pa
se ista sad želi ispraviti na način da se u ukupnim količinama prikupljenog otpada u 2010.
godini na području Općine Vrsar i Funtana primijeni omjer u količinama prikupljenog otpada
za područje Općine Vrsar i Općine Funtana u 2015. i 2016. godini, o čemu trgovačko društvo
Usluga Poreč d.o.o. ima realne podatke. Općina Funtana-Fontane će tako preuzeti
podmirivanje povrata kredita u ukupnom iznosu od 134.606,81 Eura, i to na rok od 20 godina,
počevši od 31. ožujka 2017. godine, te će time postati suvlasnik Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun u skladu s preuzetim dijelom podmirivanja povrata kredita.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris spominje kako iz javnih medija proizlaze informacije prema kojima investicija
izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun nije dobra te da će zbog toga
građani Istarske županije skupo plaćati postupanje s otpadom. Također upozorava na
činjenicu da Općina nema svog predstavnika u Nadzornom odboru Županijskog centra kako
bi pratila njegovo poslovanje, već će, kao što je to dosad bilo s odlaganjem otpada na
odlagalište „Košambra“, i dalje plaćati koliko se od nje traži bez ikakvih dodatnih
pojašnjenja.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, 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
izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sklapanja Ugovora o načinu i uvjetima povrata
sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje
otpadom (ŽCGO) Kaštijun donesena sa 4 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 6
vijećnika).
Ad 19) Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na
području Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva p.o. Pročelnicu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 19. točku dnevnog reda,
koja se odnosi donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na
području Općine Funtana-Fontane.
P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat
objašnjava kako se predloženom Odlukom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza
putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane, a sve u skladu sa Zakonom
o prijevozu u cestovnom prometu. Osim toga, iznosi kako se Odlukom također propisuje
postupak provođenja natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom, postupak
sklapanja ugovora o obavljanju djelatnosti prijevoza cestovnim vlakom, cijena usluge i nadzor
nad provedbom Odluke. Naposljetku napominje kako Općina trenutno ima važeći ugovor o

koncesiji za vlakić koji prometuje na relaciji Bijela uvala-Funtana te ta koncesija istječe 08.
srpnja 2017. godine pa bi se Odlukom pokrila djelatnost prijevoza cestovnim vlakom do kraja
rujna 2017. godine, s time da se predlaže da početni iznos godišnje naknade iznosi 21.000,00
kuna, i to razmjerno na iznos koji je prethodno pokrivala naknada za koncesiju.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris predlaže da se proširi relacija prometovanja cestovnim vlakom na području
Općine Funtana-Fontane.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako cestovni vlak ne smije prometovati
glavnom cestom.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, 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
obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane
donesena jednoglasno (nazočno 6 vijećnika).
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković govori kako su vijećnici današnjom
sjednicom završili svoj mandat s obzirom da je ovo bila posljednja sjednica Općinskog vijeća
prije ovogodišnjih lokalnih izbora. Nada se da će mještani Funtane prepoznati kvalitetu
odluka koje su vijećnici donijeli na sjednicama te da je on predstavljao Općinsko vijeće
sukladno Statutu i Poslovniku. Prisutnima zahvaljuje na dosadašnjem radu i angažmanu te
izražava želju da svi sadašnji vijećnici budu i dalje zainteresirani za nastavak svog rada u
Općinskom vijeću.
Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris traži riječ jer ima potrebu da se, u svoje ime i ime
kolege Josipa Stipića s njegove liste grupe birača, ispriča ukoliko je ponekad uvrijedio
prisutne, dok se Općinskom načelniku ispričava na brojnim pitanjima, ali ističe kako je ista
postavlja samo radi dobrobiti mjesta i njegovih mještana.
Općinski načelnik Mladen Grgeta također zahvaljuje svim prisutnima na potpori koja mu je
dana u prethodne četiri godine te se nada da je svojim radom doprinio kvaliteti života
mještana Funtane.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković najavljuje kako će se nakon sjednice
Općinskog vijeća održati sjednica Skupštine komunalnog poduzeća Puntica d.o.o.
Sjednica je zaključena u 19:15 sati.
Zapisnik sastavila: Sara Klarić
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