ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 26. rujna 2017.
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Hari Borovac, Josip Stipić, Kristina Struja, Eugen
Fabris, Korin Liović, Igor Glavurdić i Ivana Prekalj Martinčević.
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog
načelnika), Karmen Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane),
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 2. sjednice,
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za
2017. godinu,
4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu i
projekcija za 2018. i 2019. godinu,
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i
obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine FuntanaFontane za 2017. godinu,
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine
Funtana-Fontane za 2017. godinu,
8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,
9. Donošenje Izmjena i dopuna 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 siječanj – lipanj 2017. godine,
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“
Funtana za 2016. godinu,
12. Usvajanje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane
za razdoblje 2017.-2022. godine,
13. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane,
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove „Javna
vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč“ te davanju prethodne
suglasnosti na Statut javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od
požara Poreč“,
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br. 640/3
i 640/5, upisane u z.k.ul.br. 172 za K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste,
16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj
u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala,
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj
u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala.
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. Naime, napominje kako je za pravovaljano donošenje Proračuna te njegovih izmjena i
dopuna potrebna većina glasova svih vijećnika. Pritom također ističe kako su točke dnevnog
reda pod kojima je planirano donošenje izmjena i dopuna pojedinih proračunskih Programa
povezane s donošenjem izmjena i dopuna Proračuna pa predlaže da se za točke 4., 5., 6., 7., 8.
i 9. objedini rasprava. Njegov prijedlog je jednoglasno prihvaćen (nazočno 9 vijećnika).
Naposljetku predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu, zajedno s
pratećim materijalima, dostavljen vijećnicima putem elektroničke pošte.
Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika).
Ad 1) Vijećnička pitanja
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić postavlja pitanje vezano za program poticane stanogradnje.
Zanima ga planira li Općina graditi još POS stanova i putem kojeg modela, odnosno postoji li
neki drugi model realizacije programa.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako postoji interes za izgradnjom novih
stanova te da se zemljište za izgradnju dviju zgrada nalazi iza postojećih POS stanova.
Vjeruje kako bi cijena novih stanova sada bila manja s obzirom na već postojeću
infrastrukturu. Komentira kako se treba razmisliti je li Općina financijski spremna sama ući u
taj projekt, no mišljenja je kako bi se trebala nastaviti suradnja s Agencijom za pravni promet
i posredovanje nekretninama. Naposljetku poziva g. Glavurdića da mu, ukoliko ga ima, izloži
svoj prijedlog o drukčijim mogućnostima realizacije programa poticane stanogradnje.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić dalje postavlja pitanje koje se tiče uređenosti mjesta,
odnosno nerazvrstanih cesta diljem naselja Funtana. Ističe kako se dosta mještana buni na
šahtove i neuređenost asfalta. U konačnici spominje Ribarsku ulicu u kojoj su prilikom
njezine rekonstrukcije kod dječjeg vrtića skinuti ležeći policajci, kao i nepreglednost izlaza iz
ulice gdje su POS stanovi pa predlaže postavljanje zrcala na toj lokaciji kako bi se spriječile
nove prometne nesreće.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je svjestan čestih kritika mještana na
šahtove u Istarskoj ulici te objašnjava kako su isti već nekoliko puta popravljani od strane
djelatnika općinskog komunalnog poduzeća. Pritom napominje kako se uskoro očekuje i
rekonstrukcija te državne ceste. Nadalje govori kako će se u Ribarskoj ulici ležeći policajci
ponovno postaviti, posebice kod dječjeg vrtića, kao i zrcalo u Dalmatinskoj ulici.
Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen
Fabris komentira kako problem odvoza smeća, o kojem se raspravljalo i na prethodnoj
sjednici Općinskog vijeća, treba riješiti jer iako je sada turistička sezona završila, tijekom
velikih vrućina pojavljivao se nesnosan smrad. Napominje kako je od trgovačkog društva
Usluga d.o.o. dobiven odgovor da se njihov Plan ne može mijenjati pa predlaže da se s njima
već sada postigne dogovor za iduću godinu kako bi se taj problem riješio.
Dalje iznosi svoje mišljenje glede izgradnje POS stanova. Smatra kako nije ispravno da se
stanovi dodjele mještanima koji ih ne koriste za stanovanje, već iste iznajmljuju ili prodaju.
Također, kao dobar primjer provedbe programa poticane stanogradnje ističe Općinu Bale u
kojoj su izgrađeni brojni stanovi za mlade obitelji pa savjetuje da se Općina Funtana-Fontane
konzultira s njima prilikom provedbe samog programa.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Općina ne može utjecati na naknadnu
prodaju POS stanova jer je to zakonski dozvoljeno.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat pojašnjava
kako će se od trgovačkog društva Usluga d.o.o. pokušati dobiti konkretne informacije o tome

što se može poduzeti za iduću turističku sezonu glede odvoza smeća. Naposljetku, skreće
pažnju na službeni dopis koji je trgovačko društvo Usluga d.o.o. već dostavilo, a odnosi se na
mogućnost koju ugostitelji imaju glede svakodnevnog odvoza smeća, ali uz višu cijenu.
Sukladno tome, Općina bi za iduću turističku sezonu mogla svim ugostiteljima iz Funtane
dostaviti dopis kako bi se utvrdilo postoji li s njihove strane zainteresiranost za takvu vrstu
usluge.
Vijećnika izabranog s LGB Eugena Fabrisa zanima plaćaju li i ugostitelji iz Poreča višu
cijenu za svakodnevni odvoz smeća. U konačnici kaže kako je on kao ugostitelj spreman po
potrebi pozvati i sanitarnu inspekciju jer se tijekom velikih vrućina gosti s pravom žale na
nesnosan smrad, a to si mještani Funtane ne mogu dozvoliti s obzirom da žive od turizma.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat odgovara
kako, prema informacijama kojima raspolaže, trgovačko društvo Usluga d.o.o. odvozi smeće
svima pod istim uvjetima.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković predlaže da se te informacije provjere te da se
s trgovačkim društvom Usluga d.o.o. pronađu moguća rješenja kako bi se iduće turističke
sezone izbjegla takva situacija.
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 2. sjednice
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike na verifikaciju zapisnika s
prethodne sjednice Općinskog vijeća te pita imaju li kakve primjedbe na isti.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić predlaže da se zapisnik, nakon što se sroči, ubuduće pošalje
vijećnicima na verifikaciju prije objave istog na službenoj web stranici Općine te da se
vijećnicima da kratak rok kako bi se očitovali s eventualnim primjedbama. Naime, ne traži da
se u zapisniku sve piše od riječi do riječi, ali mišljenja je kako je jako bitno da se ne izgubi
smisao onoga što je netko rekao. Kao primjer daje svoje vijećničko pitanje s prethodne
sjednice Općinskog vijeća te ističe kako je postavio pitanje o ležaljkama i suncobranima s
naglaskom na fiksne ležaljke i suncobrane, što u zapisniku nije bilo jasno utvrđeno. Isto tako
napominje kako kod donošenja Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine
buke on nije iznio svoje mišljenje, već je bio siguran u to što je govorio temeljem spomenutih
zakonskih i podzakonskih akata. Sukladno navedenom, pita može li se promijeniti procedura
kako bi zapisnik bio verificiran prije davanja istog u javnost.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković objašnjava da zapisnik nije služben sve dok
vijećnici na sjednici Općinskog vijeća istog ne usvoje pa razmišlja u kojem bi obliku zapisnik
trebao biti javno objavljen.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić govori kako zapisnik s prethodne sjednice sada više nema
smisla mijenjati jer je isti već ionako javno objavljen, no ističe kako mediji ne bi trebali imati
zapisnik prije nego li istog vijećnici vide jer teoretski ako je onaj koji sastavlja zapisnik
zloban, može u njemu bilo što napisati.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako u zapisniku s prethodne
sjednice kod vijećničkog pitanja g. Glavurdića o ležaljkama i suncobranima nije bilo
istaknuto da je riječ o fiksnima, no kod donošenja Odluke o dozvoljenom prekoračenju
najviše dopuštene razine buke jasno je napisano kako g. Glavurdić konstatira da se Odlukom
krši Zakon o zaštiti od buke, a tek naknadno je korišten izraz „mišljenja je“ jer se u zapisniku
ne piše sve od riječi do riječi.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić ponovno napominje kako nije potrebno da se u zapisniku
sve piše od riječi do riječi.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković predlaže da tko je od vijećnika zainteresiran,
prođe u Općinsku upravu pročitati zapisnik prije javne objave istog.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat traži riječ
pa komentira kako je sukladno Zakonu predsjednik Općinskog vijeća dužan Uredu državne
uprave u Istarskoj županiji u roku od 15 dana dostaviti izvadak iz zapisnika u kojem se
utvrđuje kojim brojem glasova i na koji način su donesene određene odluke, a sama rasprava
temeljem vijećničkih pitanja nije obvezni sastavni dio tog zapisnika. U konačnici predlaže da,
ako se predsjednik Općinskog vijeća s time slaže, neverificirani zapisnik, koji se na službenim
web stranicama Općine objavljuje kao izvještaj s održane sjednice, ubuduće sadrži samo
kratko obrazloženje točaka dnevnog reda bez vijećničkih pitanja kako bi javnost ipak znala
što je na sjednici usvojeno.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković ne slaže se s prijedlogom gđe. Pilat jer smatra
da se u javnost trebaju dati i vijećnička pitanja. Pritom skreće pažnju na to da smisao
izrečenog u zapisniku treba ostati ista bez obzira na skraćeni način pisanja same rasprave.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat ističe kako
je prethodna sjednica bila dosta opširna i duga pa da bi se ista ponovno saslušala i zapisnik s
nje sastavio, treba ipak dosta vremena. Govori kako se vjerojatno ponekad prilikom pisanja
zapisnika neki smisao izgubi pa izražava žaljenje ukoliko se to ovog puta dogodilo te
napominje kako će se ubuduće na to više paziti.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako dosad, odnosno otkad je on
predsjednik Općinskog vijeća, nije bilo primjedbi na zapisnike te je ovo prvi put da se to
dogodilo. Naposljetku predlaže da procedura s objavom i verifikacijom zapisnika ostane i
dalje ista pa ako ponovno bude primjedbi, razmislit će se o eventualnoj promjeni u načinu
pisanja zapisnika.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić kaže kako nije problem u načinu pisanja zapisnika pa traži
da se zapisnik 24 sata prije objave pošalje vijećnicima kako bi ga oni mogli pročitati.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković prihvaća zahtjev g. Glavurdića.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat pojašnjava
kako se ponekad zbog prirode posla zna dogoditi da zapisnik bude dovršen onog dana kada se
isti šalje Uredu državne uprave u Istarskoj županiji pa se u tom slučaju isti neće moći
mijenjati, no svakako se prije njegove javne objave može poslati vijećnicima na uvid.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković utvrđuje kako drugih primjedbi na zapisnik
nema pa predlaže da se isti usvoji s napomenom da se ubuduće prije njegove objave provede
nova procedura. U konačnici konstatira da je zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća usvojen
kako je i predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 9 vijećnika).
Ad 3) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine FuntanaFontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu.
Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako se izvršenje Proračuna u prvom
polugodištu ove godine može smatrati uobičajenim. Govori kako je u izvještajnom razdoblju
ostvareno ukupno 6.636.077,10 kuna prihoda, na što se još treba pridodati prihode iz
prethodnih godina te zaduženje vezano za izgradnju plaže. Nadalje objašnjava realizaciju
prihoda od poreza u iznosu od 1.288.973,97 kuna, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna u iznosu od 79.751,00 kuna, prihoda od imovine u iznosu od 165.598,37

kuna, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada u iznosu od 3.101.753,76 kuna te ostalih značajnih prihoda.
Kod rashoda obrazlaže realizaciju svakog pojedinog programa pa je tako program
predstavničkih i izvršnih tijela realiziran u iznosu od 289.037,93 kuna, program javne uprave i
administracije u iznosu od 965.627,37 kuna, program predškolskog odgoja i obrazovanja u
iznosu od 692.239,31 kuna, program školstva u iznosu od 255.342,03 kuna, program kulture u
iznosu od 1.713,05 kuna, program sporta i rekreacije u iznosu od 304.342,61 kuna, program
socijalne skrbi u iznosu od 86.867,77 kuna, program civilnog društva i ostalih društvenih
potreba u iznosu od 68.635,70 kuna, program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu
od 973.324,19 kuna, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od
1.323.826,96 kuna, program gradnje ostale infrastrukture u iznosu od 5.027.712,82 kuna te
program protupožarne zaštite u iznosu od 142.196,36 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu te govori kako je uobičajeno
da se u prvih šest mjeseci utroši oko 25% Proračuna, a ostatak u drugoj polovici godine s
obzirom na veliku ovisnost Proračuna o sezonalnosti pa se isti tek krajem godine stabilizira.
Potom, kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva ih da se Polugodišnji izvještaj usvoji
kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu usvojen s 5 glasova
''za'' i 4 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9 vijećnika).
Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Pritom još
jednom napominje kako je ova točka dnevnog reda povezana s 5., 6., 7., 8. i 9. točkom
dnevnog reda, pod kojima je planirano donošenje izmjena i dopuna pojedinih proračunskih
Programa, pa će se za iste objediniti rasprava, a potom će se za svaku točku pojedinačno
glasovati.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Proračun Općine Funtana-Fontane za
2017. godinu planiran u iznosu od 26.723.000,00 kuna, a ovim izmjenama i dopunama isti se
smanjuje za 888.000,00 kuna.
Kod prihoda komentira kako se planira smanjenje prihoda od poreza na korištenje javnih
površina u iznosu od 25.000,00 kuna. Prihodi od poreza na tvrtku se također smanjuju, i to u
iznosu od 60.000,00 kuna, zbog toga što će se taj porez ukinuti. Osim toga, smanjuje se dio
prihoda od naknada za koncesijska odobrenja, dok se prihodi od boravišne pristojbe povisuju
s obzirom na rekordnu turističku sezonu. Sredstva planirana za projekt Osnovne škole
„Vladimira Nazora“ Vrsar pod nazivom „Bistri u Istri“ skidaju se i s prihodovne i s
rashodovne strane. Prihodi od komunalne naknade se smanjuju s obzirom na najavu
ugostiteljskih objekata o njihovom poslovanju koje će biti kraće od šest mjeseci. Kod projekta
uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala povećava se kapitalna donacija
trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 65.000,00 kuna, dok se kapitalna donacija
trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. smanjuje za 75.000,00 kuna. Naposljetku,
smanjuju se sredstva planirana od viška prihoda.
Kod rashoda planira se smanjenje rashoda za naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od
50.000,00 kuna zbog toga što će se održati manje od planiranog broja sjednica Općinskog
vijeća, a smanjuju se i planirana sredstva za lokalne izbore jer nije održan drugi krug. Kod
programa predškolskog odgoja i obrazovanja smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i

investicijskog održavanja objekta, okoliša vrtića i sustava vatrodojave, a planirana su nova
sredstva za preinake na sustavu grijanja/hlađenja u strojarnici vrtića čime će se uštedjeti na
troškovima električne energije, a poboljšati će se uvjeti rada u vrtiću. U programu školstva
smanjena su sredstva za projekt „Bistri u Istri“ koji je već ranije spomenuo. U programu
sporta i rekreaciju smanjuju se sredstva za rekonstrukciju zgrade svlačionica nogometnog
kluba te pritom spominje kako je taj projekt u fazi dobivanja potrebne dokumentacije za
ishođenje lokacijske dozvole. Očekuje da će sve biti riješeno do kraja godine kako bi se
početkom iduće godine moglo krenuti u realizaciju. U programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture smanjuju se sredstva planirana za nabavu urbane opreme, kao i
sredstva za asfaltiranje ulice Lahi jer se isto ove godine neće realizirati. Osim toga, smanjuju
se sredstva koja nisu utrošena za uređenje ulice Ograde, a planirana su i nova sredstva za
izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela državne ceste DC75 zbog planiranja
skretača u zoni kod Zelene laguna prema Autokampu Polidor. U konačnici, u programu
gradnje ostale infrastrukture smanjuju se sredstva koja nisu utrošena kod projekta uređenja
plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita ne bi li se na državnoj cesti osim skretača za Autokamp Polidor trebalo
planirati i skretače za benzinsku pumpu. Mišljenja je da je i to bitna stavka projektne
dokumentacije.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je parcela na kojoj se planira izgradnja
benzinske pumpe u vlasništvu Općine te da će se u tu svrhu pokušati kasnije nešto predvidjeti
kako bi se makar u budućnosti to uspjelo realizirati.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić pita što je s ovogodišnjim Oglasom za dodjelu stipendija.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će Oglas za dodjelu stipendija biti
objavljen najvjerojatnije sutra, a ako ne, onda svakako do kraja ovog tjedna.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić govori kako je mislio da je, s obzirom na donošenje
rebalansa, Oglas već objavljen, odnosno da je već utvrđen popis stipendista s odobrenim
iznosom stipendija.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se izmjenama i dopunama Proračuna
planirana sredstva za stipendije nisu mijenjala, a planirani iznos nije još u potpunosti
realiziran jer će krajem godine ići isplata stipendija za početak ove školske godine.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat pojašnjava
da se iznos sredstava za stipendije, prilikom planiranja Proračuna, planira temeljem broja
stipendista koji su utvrđeni prethodne godine, a pritom se uvijek ostavlja i rezerva u iznosu od
10-15%. Ukoliko se ipak ukaže potreba za više sredstava, može se to riješiti rebalansom ili
Općinski načelnik može koristiti preraspodjelu sredstava.
Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković
poziva vijećnike 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 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.
godinu donesene s 5 glasova ''za'' te 4 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9 vijećnika).
Ad 5) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Izmjene i dopune
Programa usvoje 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 2017. godini donesene sa 7 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9
vijećnika).
Ad 6) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine
Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Izmjene i dopune
Programa usvoje kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
donesene sa 7 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9 vijećnika).
Ad 7) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Izmjene i dopune
Programa usvoje kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017.
godinu donesene s 5 glasova ''za'', 2 glasa ''protiv'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9
vijećnika).
Ad 8) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Izmjene i dopune
Programa usvoje kako su i predložene.
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 2017. godinu donesene s 5 glasova ''za'' te 4 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9
vijećnika).
Ad 9) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Izmjene i dopune
Programa usvoje kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017.
godinu donesene s 5 glasova ''za'' te 4 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9 vijećnika).
Ad 10) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 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
siječanj – lipanj 2017. godine.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je zakonska obveza da Općinski načelnik
dvaput godišnje Općinskom vijeću podnese izvješće o svom radu. Komentira kako su u
izvješću navedeni predloženi akti Općinskom vijeću koji se tiču problematike proračuna, kao
i ostali predloženi akti Općinskom vijeću te doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika,
a svi su objavljeni na općinskoj web stranici i u Službenom glasniku Općine Funtana. Ističe
kako je jedna od najvažnijih zadaća Općinskog načelnika izvršavanje Proračuna, a kako je
izvršavanje istog u prvih šest mjeseci ove godine već ranije obrazloženo pod 3. točkom
dnevnog reda, dio njegovog izvješća koji se na to odnosi neće dodatno analizirati. Potom
napominje kako u razmatranom razdoblju nije bilo raspolaganja nekretninama te daje
naglasak na realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata pa tako spominje uređenje
oborinskog kanala u suradnji s Hrvatskim vodama, rekonstrukciju ulice Ograde i Ribarske
ulice, izgradnju prvog dijela plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala, kao i uređenje
pješačke staze te postavljanje igrališta za vježbanje na otvorenom na području zone Šterna i
Perila. Dalje govori kako je projekt rekonstrukcije zgrade stare škole kandidiran na natječaj za
Mjeru 7.4 Programa ruralnog razvoja, no rezultate natječaja očekuje tek krajem ove godine, a
također pojašnjava kako se ove godine krenulo s postupkom izmjena i dopuna Prostornog i
Urbanističkog plana naselja pa će se ovih dana održati i javna rasprava. Naposljetku
naglašava kako su u svim društvenim djelatnostima zadržani i dalje visoki standardi te je radi
učinkovitijeg rada Općinske uprave proveden natječaj za prijem u službu pročelnika pa je tako
na mjesto pročelnice u službu primljena Karmen Pilat, dok je putem oglasa za prijam u službu
na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun primljena u službu
Kristina Ligović. Na kraju komentira kako je tijekom razmatranog razdoblja održao velik broj
sastanaka s mještanima te predstavnicima pravnih osoba, ustanova, udruga i zainteresiranih
potencijalnih investitora, a vodio je računa i o javnosti svoga rada informirajući mještane
putem općinskih web stranica, radija, plakata i Službenog glasnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris predlaže da Općinski načelnik održi neslužbeni sastanak sa članovima
opozicije u Općinskom vijeću kako bi mu i oni mogli iznijeti svoje planove. Mišljenja je da bi
se projekti trebali zajednički provoditi za dobrobit Općine jer nije bitno hoće li prilikom
glasovanja u zraku biti četiri ili pet ruka, već da se za najbitnije stvari postigne zajednički
dogovor. Pritom skreće pažnju na određene projekte koji se ne realiziraju iz godine u godinu
pa tako spominje projekt obilaznice Funtana, u čijoj realizaciji mogu pomoći članovi HDZ-a,
kao i projekt industrijske zone sa supermarketom. Poziva članove koalicije da ponekad barem
saslušaju članove opozicije jer i oni sigurno imaju dobre ideje, a time će se stvoriti bolja
atmosfera za eventualnu suradnju, što je svakako u interesu same Općine. Ističe kako on
osobno protiv nikoga nema ništa, tako da se nitko ne treba uvrijediti, no vjeruje kako bi
suradnjom svi bili bolje informirani pa bi se i sami projekti brže i lakše realizirali.
Općinski načelnik Mladen Grgeta prihvaća prijedlog g. Fabrisa te kaže kako će se traženi
sastanak uskoro organizirati.
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
prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za
razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine donesena sa 7 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano''
(nazočno 9 vijećnika).

Ad 11) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica
d.o.o.“ Funtana za 2016. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva direktora trgovačkog društva „Puntica
d.o.o.“ da izloži 11. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Zaključka o prihvaćanju
Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“ Funtana za 2016. godinu.
Direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“ Đankarlo Milokanović komentira kako je
komunalno poduzeće „Puntica d.o.o.“ osnovano krajem 2007. godine od strane Općine
Funtana-Fontane. Osnovna poslovna djelatnost tvrtke je obavljanje komunalnih usluga i
radova na području Funtane, a opseg poslovanja tvrtke određuje se na godišnjoj razini
temeljem Programa komunalnih potreba, koje donosi Općinsko vijeće, pa je tako tijekom
2016. godine tvrtka obavljala slijedeće usluge i radove: pometanje ulica i trgova, održavanje
javnih plaža, košnju zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i trajnica, zimsku službu te
održavanje groblja i objekata. Osim osnovnih komunalnih usluga, izvođeni su i jednostavniji
građevinski radovi za potrebe Općine, i to: održavanje javnih površina, usluge uređenja
groblja i održavanje deponije. Nadalje navodi da temeljni kapital društva iznosi 20.000,00
kuna. Potom napominje kako su u 2016. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od
1.624.575,00 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 1.613.565,00 kuna. Bruto ostvarena dobit u
2016. godini iznosi 11.010,00 kuna, a neto ostvarena dobit 7.688,00 kuna. Također ističe da
ukupna nabavna vrijednost postojeće dugotrajne imovine društva iznosi 398.923,90 kuna,
odnosno da nakon otpisa amortizacije knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine društva
dana 31. prosinca 2016. godine iznosi 3.910,08 kuna. Osim toga, govori kako iz napravljene
usporedbe 2015. i 2016. godine proizlazi da je opseg obavljenih usluga za Općinu FuntanaFontane ostao gotovo na istoj razini. Također spominje da je tijekom 2016. godine nabavljena
dugotrajna imovina u vrijednosti od 1.079,99 kuna bez PDV-a, i to jedan monitor za računalo.
U konačnici komentira kako je društvo na kraju 2016. godine imalo deset djelatnika, i to
direktora društva, jednog samostalnog referenta, šest komunalnih radnika i dva pometača, s
naglaskom da je tijekom turističke sezone bilo zaposleno još dva radnika na određeno
vrijeme. Na temelju iznesenih podataka zaključuje kako je evidentno uspješno poslovanje
društva tijekom cijele 2016. godine. Naime, nije bilo blokade poslovnog računa niti
negativnog salda na poslovnom računu, djelatnicima su isplaćene sve naknade temeljem
Ugovora o radu i Pravilnika o radu, koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja iznosio je
1,01, a koeficijent bruto rentabilnosti imovine 2,76%.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Zaključak usvoji kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o
prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“ Funtana za 2016. godinu
donesen s 5 glasova ''za'' i 4 glasa ''suzdržano'' (nazočno 9 vijećnika).
Ad 12) Usvajanje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine FuntanaFontane za razdoblje 2017.-2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 12. točku dnevnog reda, koja se odnosi na usvajanje Odluke o donošenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako su prema Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Plan gospodarenja
otpadom za svoje područje. Općina je imala već takav Plan koji je važio do 2015. godine, a
nakon toga se krenulo u pripremu Plana za sljedeće razdoblje, međutim sam Plan je morao
biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je usvojen tek ove
godine u siječnju. Nakon toga krenulo se s pripremom našeg novog Plana pa je sklopljen

Sporazum o izradi i sufinanciranju Plana gospodarenja otpadom s okolnim jedinicama lokalne
samouprave i trgovačkim društvom Usluga Poreč d.o.o. koje je provelo postupak nabave
temeljem kojeg je za izradu Plana izabrano trgovačko društvo H-projekt d.o.o. Zagreb.
Općina je nakon toga, sukladno Zakonu, nacrt Plana objavila radi provedbe postupka javne
rasprave, i to u razdoblju od 27. veljače do 29. ožujka ove godine, no pritom nije zaprimljena
nijedna primjedba. Potom je zatraženo i ishođeno mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj
Istarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti
stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš, a ishođena je i prethodna suglasnost Upravnog
odjela za održivi razvoj Istarske županije kojom je utvrđeno da je naš Plan izrađen u skladu s
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za isto razdoblje. Što se samog Plana tiče,
govori kako se njime definirala strategija gospodarenja otpadom, a analiziralo se i postojeće
stanje, odnosno količine i vrste otpada te način njegovog zbrinjavanja. Naposljetku ističe kako
su Planom utvrđene i neke obveze Općine među kojima spominje obvezu edukacije
stanovništva i sanacije nekadašnjeg deponija na starom groblju zajedno s Općinom Vrsar.
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
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022.
godine donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 13) Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 13. točku dnevnog reda, koja se
odnosi na donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat objašnjava
kako je Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na
području Općine Funtana-Fontane propisano da se dimnjačarski poslovi dodjeljuju temeljem
Zakona o koncesijama, a prema njemu je davatelj koncesije dužan imenovati Stručno
povjerenstvo u postupku dodjele koncesije pa se zato i predlaže ova Odluka kojom su
propisani zadaci Povjerenstva. Osim toga, komentira kako se istom u Povjerenstvo imenuju tri
člana, i to Katarina Depope Radman, Karmen Pilat i Slavica Belević, od kojih jedan član
posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, što je obvezno sukladno odredbama
Zakona.
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 stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 14) Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove „Javna
vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč“ te davanju prethodne
suglasnosti na Statut javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od
požara Poreč“
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 14. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju
Sporazuma o osnivanju javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od

požara Poreč“ te davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Javna vatrogasna
postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč“.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Sporazum o osnivanju te javne ustanove
postoji još od 2008. godine pa je predloženi Sporazum samo usklađen sa Zakonom o
vatrogastvu i Zakonom o ustanovama. Nadalje napominje kako je sukladno Izvješću o
obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju utvrđeno da je potrebno donošenje Statuta
ustanove kojim će biti regulirano ono što je dosad bilo regulirano Pravilnikom o unutarnjem
redu pa je tako Statutom regulirano ustrojstvo javne ustanove, njezino osnivanje, naziv i
sjedište, djelatnosti javne ustanove te način raspolaganja imovinom. U konačnici ističe kako
su osnivači te javne ustanove jedinice lokalne samouprave s područja bivše Općine Poreč.
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 Sporazuma o osnivanju javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba – centar za
zaštitu od požara Poreč“ te davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Javna
vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč“ donesena jednoglasno (nazočno 9
vijećnika).
Ad 15) Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br.
640/3 i 640/5, upisane u z.k.ul.br. 172 za K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane
ceste
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 15. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju
Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br. 640/3 i 640/5, upisane u z.k.ul.br. 172 za K.O.
Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se predloženom Odlukom prihvaća
Ugovor o darovanju nekretnine u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste. Nekretnina se nalazi iza
već izgrađenih POS stanova na kojoj je u postupku ishođenje dozvole za izgradnju objekata i
prometnice. Na kraju komentira kako je izvršena procjena vrijednosti nekretnine u iznosu od
12.635,66 Eura.
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 Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br. 640/3 i 640/5, upisane u z.k.ul.br.
172 za K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste donesena jednoglasno (nazočno 9
vijećnika).
Ad 16) Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za
razvoj u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 16. točku dnevnog reda, koja se
odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za
razvoj u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat prije
izlaganja točke predlaže da se rasprava za 16. i 17. točku dnevnog reda objedini, a potom
glasovanje obavi pojedinačno.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković slaže se s prijedlogom gđe. Pilat pa je isti
jednoglasno prihvaćen (nazočno 9 vijećnika).
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat objašnjava
kako je prilikom donošenja Proračuna već bilo spomenuto da će se za financiranje izgrađene
plaže zatražiti sredstva trgovačkih društava Istarski vodovod d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o., i
to u svrhu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže. Naime, ta su poduzeća ovlaštena za
upravljanje tom infrastrukturom pa se sa Sporazumom regulira način na koji se ulagalo,
odnosno popisani su svi akti temeljem kojih su izvršena plaćanja, te je definirano da će se ta
infrastruktura po urednoj isplati sredstava prenijeti na upravljanje i u vlasništvo komunalnim
poduzećima, a kako ta sredstva prelaze vrijednost kojom Općinski načelnik može raspolagati,
isto se dalo na odlučivanje Općinskom vijeću.
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 Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj u svrhu izgradnje vodovodne
mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 17) Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za
razvoj u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva vijećnike da Odluku usvoje kako je i
predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj u svrhu izgradnje
kanalizacijske mreže plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala donesena jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim prisutnima na odazivu i radu
te najavljuje kako će se nakon sjednice Općinskog vijeća održati sjednica Skupštine
komunalnog poduzeća „Puntica d.o.o.“.
Sjednica je zaključena u 19:05 sati.
Zapisnik vodila: Kristina Ligović
Zapisnik sastavila: Sara Klarić
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