ZAPISNIK
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 26. travnja 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) i Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva „Puntica
d.o.o.“).
DNEVNI RED:
Vijećnička pitanja,
Verifikacija zapisnika s 8. sjednice,
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane,
Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine FuntanaFontane,
5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane,
6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje,
7. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod
d.o.o. Buzet,
8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Funtana,
9. Utvrđivanje pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja
naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i
Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine FuntanaFontane.
1.
2.
3.
4.

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.
Pritom ističe kako je za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta te
Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća potrebna natpolovična većina svih
vijećnika. Komentira kako su materijali za točke dnevnog reda sjednice vijećnicima dostavljeni
u tri navrata, a naposljetku predlaže da se nakon 10. točke u dnevni red sjednice uvrsti i 11.
točka, i to donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim
vlakom na području Općine Funtana-Fontane. Stoga na kraju poziva vijećnike da najprije
usvoje izmjenu dnevnog reda sjednice, koja je usvojena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika), a
potom i dnevni red sjednice, koji je također usvojen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 1) Vijećnička pitanja
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić spominje kako u obavijesti o izvođenju radova na
rekonstrukciji vodovodnog ogranka stoji da će prometnica do 7. svibnja biti djelomično
zatvorena za promet pa ga zanima da li netko kontrolira tempo izvođenja radova te hoće li

prometnica zaista biti otvorena za promet tog datuma. Osim toga, ističe kako mještanima nije
otpad prikupljan otkad se započelo s izvođenjem radova pa je isti razbacan po cijelom naselju.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se zasad radovi na rekonstrukciji
vodovodnog ogranka izvode u predviđenim rokovima. Sljedeći će se tjedan započeti s
pripremama za asfaltiranje, a svi radovi trebaju biti dovršeni najkasnije do 01. lipnja. Što se
otpada tiče, komentira kako će isti sutra biti prikupljen, a osim toga napominje kako će se
ubuduće više pripaziti na to da se otpad redovno prikuplja te da se takav problem više ne pojavi.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić naposljetku govori kako bi bilo poželjno da se mještani
unaprijed obavijeste o terminima isključenja vode i električne energije.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je proteklih dana došlo do kvara, koji je
uklonjen u kratkom roku, te stoga mještani nisu obaviješteni o isključenju električne energije,
dok je tijekom izvođenja radova u više navrata isključena i voda, no mještani nisu o tome
obavješteni jer od strane izvođača radova nije zaprimljena pravovremena obavijest o tim
isključenjima, što će se od istog ubuduće svakako zatražiti.
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 8. sjednice
Kako nema primjedbi na zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković konstatira da je zapisnik usvojen kako je i
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 9 vijećnika).
Ad 3) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine FuntanaFontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se donošenje Statutarne odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane predlaže radi usklađenja istog sa zadnjim
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tako se
izmjene i dopune odnose na postupak referenduma za opoziv Općinskog načelnika, postupak
donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, trajanje mandata članova Općinskog
vijeća i prava koja članovi Općinskog vijeća ostvaruju iz redovnog rada radi sudjelovanja u
radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Osim toga, uvrštena je i odredba prema kojoj se
sjednice Općinskog vijeća mogu sazivati elektroničkim putem, a izvršene su izmjene i u
tehničkim odredbama o načinu raspolaganja imovinom.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić govori kako je mišljenja da bi, kad se donose Statutarna odluka o izmjenama i
dopunama Statuta, kao i izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća, bilo korektno
da se u ranije dogovore uključi i oporba jer ista na samoj sjednici može predložiti neke dodatne
izmjene, no one neće biti prihvaćene pa se predloženi akt neće mijenjati.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako se kod predloženih izmjena i dopuna Statuta
i Poslovnika o radu Općinskog vijeća radi isključivo o tehničkim izmjenama radi usklađenja sa
zakonskim odredbama, a također napominje kako se na prijedlog odluke, u slučaju evenetualne
primjedbe na istu, uvijek mogu predložiti amandmani prije održavanja same sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako bi postupak donošenja izmjena
i dopuna Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća bio drukčiji da su se istima mijenjala

prava građana i vijećnika, no kako su predložene izmjene i dopune samo tehničke naravi, nije
bilo potrebno provesti prethodnu raspravu o istima, a što će se ubuduće, ukoliko se to smatra
potrebnim, ipak učiniti. Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, poziva
ih na donošenje Statutarne odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Statutarna
odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine FuntanaFontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predloženim izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Općinskog vijeća u istome mijenjaju samo određeni nazivi koji su propisani
zakonskim odredbama te se utvrđuje da je Općinski načelnik jedini ovlašteni predlagatelj
proračuna pa ga on kao takav podnosi Općinskom vijeću.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika kako su i predložene.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i
dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane donesene jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 5) Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine FuntanaFontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
na području Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predloženom Odlukom o ugostiteljskoj
djelatnosti za područje općine Funtana-Fontane određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, lokacije izvan naseljenih
područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge, razlozi ranijeg završetka ili
produženja radnog vremena, obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, način
određivanja prostora za usluživanje na otvorenom te nadzorne odredbe. Pritom spominje kako
je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupio na snagu 2015. godine, a njegove izmjene 2016.
godine, pa je stoga dosadašnja Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti usklađena sa zakonskim
odredbama. Naposljetku kao bitnu izmjenu Odluke ističe mogućnost Općinskog načelnika da u
slučaju potrebe za određene ugostiteljske objekte odredi produženje radnog vremena u odnosu
na propisano radno vrijeme.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić komentira kako je tekst članka 5. predložene Odluke, koji se odnosi na lokacije
izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge, nezgrapno
sročen pa traži dodatno pojašnjenje glede istog.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako se člankom 5. predložene Odluke propisuje
kako je područje Zelene lagune, Bijele uvale i Hotela Delfina posebno područje u kojem

ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi u vremenu od 0.00 do 24.00
sata, dok je za ostale ugostiteljske objekte radno vrijeme propisano člankom 2. predložene
Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako je i njemu tekst članka 5.
predložene Odluke poprilično nejasan.
Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen Fabris
govori da je tekst u članku 5. predložene Odluke u potpunosti jasan te da je manje bitno kako
je isti sročen s obzirom da se odnosi na područje izvan naseljenih područja naselja.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić predlaže da se formulacija članka 5. izmijeni jer je ista
trenutno dvoznačna s obzirom da je istim propisano da ugostiteljski objekt može raditi u
vremenu od 0.00 do 24.00 sata ukoliko se isti nalazi na bilo kojoj zoni u kojoj prostornim
planovima na području općine nije predviđeno stanovanje.
Općinski načelnik Mladen Grgeta predlaže da se tekst članka 5. predložene Odluke djelomično
izmijeni kako bi se izbjegla eventualna dvosmislenost istog, na način da se briše dio „i odnose
se na zone kojima prostornim planovima na području Općine nije predviđeno stanovanje,
odnosno koje su prema lokalnim uvjetima i dovršenosti gradnje izvan naseljenog područja
naselja“ te se sadržajno jasno oblikuje.
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, s izmjenama koje je
predložio predlagatelj koje tako postaju sastavni dio Odluke.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno
9 vijećnika).
Ad 6) Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj sustava javne odvodnje.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se Općina Funtana-Fontane, pristupanjem
projektu „Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča“, obvezala
da će se dio investicije koji financiraju Grad Poreč i okolne općine financirati iz sredstava
prikupljenih od naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Novom se Odlukom predlaže da se
naknada za razvoj sustava javne odvodnje za domaćinstvo poveća s 1,70 kn na 2,30 kn po m3
utrošene vode, dok za gospodarstvo s 2,80 kn na 3,80 kn po m3 utrošene vode. Nadalje ističe
kako se naknada za razvoj obračunava i naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja
isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris pita koliko će se donošenjem predložene Odluke povećati mjesečni račun za
vodu jednog prosječnog domaćinstva.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će se mjesečni račun za vodu jednog
prosječnog domaćinstva povećati za otprilike 4%.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić govori kako mještani Funtane već sad plaćaju najskuplju vodu
u Hrvatskoj pa on neće podržati donošenje predložene Odluke sve dok se razlog povećanja
naknade za razvoj sustava javne odvodnje detaljno ne obrazloži. Napominje kako je trgovačko
društvo Odvodnja Poreč d.o.o. dužno jednom godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće

godine, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane dostaviti izvješće o
naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za prethodnu godinu, pa smatra da bi se vijećnicima
uz predloženu Odluku trebala dostaviti izvješća za prethodne dvije ili tri godine, kako bi isti
mogli utvrditi koliko je prikupljeno sredstava i na što su ista utrošena. Naposljetku pita je li
trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. Općini dostavilo izvješće o naplaćenim i utrošenim
sredstvima naknade za prethodnu godinu te može li se isto vijećnicima dati na uvid, a predlaže
i da se donošenje predložene Odluke odgodi dok se ne raspravi o razlogu povećanja naknade
za više od 35%.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je izvješće o naplaćenim i utrošenim
sredstvima naknade za prethodnu godinu dostavljeno u roku te će isto vijećnicima bit
dostavljeno na uvid. Ističe da je Općinsko vijeće prilikom pristupanja projektu „Sustav
odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča“ bilo svjesno da će se cijena
vode postepeno povećavati, a donošenjem predložene Odluke visina naknade bit će ujednačena
za Grad Poreč i okolne općine. Napominje kako je povećanje naknade zatraženo još prije dvije
godine, no tek sad bi se predloženom Odlukom isto prihvatilo. Ujedno podsjeća da je na
prethodnoj sjednici Općinsko vijeće donijelo Godišnji program gradnje vodnih građevina na
području Općine Funtana-Fontane kojim su planirana sredstva za razne investicije u samom
naselju, ali i određena sredstva vezana za EU projekt Poreč. Naposljetku govori kako nije
ispravno da mještani Funtane plaćaju najskuplju vodu u Hrvatskoj jer je područje općine
Funtana-Fontane jedno od područja s najjeftinijom vodom u Istri, a podatke kojima to dokazuje
dostavit će g. Glavurdiću na uvid.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat komentira kako je naknada za razvoj sustava javne odvodnje
predviđena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o vodama, s time da
program gradnje s planom utroška sredstava donosi Skupština društva, a naknadu utvrđuje
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na području koje će se ista prikupljati. S
obzirom da Općina Funtana-Fontane i okolne općine ostvaruju dobru suradnju s društvom,
investicije u koje se ulaže određuju se na temelju potreba koje utvrdi Općina pa se stoga svake
godine donosi godišnji program gradnje vodnih građevina koji zakonski nije utvrđen kao
obaveza, a temeljem kojeg se usklađuju potrebe Općine i mogućnosti u odnosu na prikupljena
sredstva. Što se izvješća o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade tiče, napominje kako su
ista dostavljena u roku te da u njima nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na plan.
Vijećnika HDZ-a Igora Glavurdića zanima hoće li se ubuduće ostvariti više investicija s
obzirom na neargumentirano povećanje naknade za više od 35%. U konačnici još jednom
predlaže odgodu donošenja predložene Odluke.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako povećanje naknade nije neargumentirano jer
su otplatni rokovi kredita te godine u kojima će se povećavati cijena vode bili utvrđeni prilikom
pristupanja EU projektu Poreč pa se sad toga Općinsko vijeće treba pridržavati.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković govori kako je prijedlog o povećanju naknade
donesen temeljem plana za otplaćivanje troška investicije kojoj se pristupilo pa smatra kako
nema potrebe odgoditi donošenje predložene Odluke s obzirom da je povećanje naknade već
unaprijed bilo predviđeno.
Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris skreće pažnju na to da Općina Funtana-Fontane nema
svog predstavnika u nadzornim odborima trgovačkih društava Odvodnja Poreč d.o.o. i Usluga
Poreč d.o.o. pa iako oni dostavljaju godišnja izvješća, Općina nema uvid u utrošak prikupljenih
sredstava. Smatra kako Općina treba zaštititi interese svojih mještana koji će povećanjem
naknade biti dodatno opterećeni i izboriti se za svog predstavnika u nadzornim odborima tih
društava.

Vijećnik izabran s LGB Hari Borovac komentira kako Općina Funtana-Fontane nije imala
izbora prilikom pristupanja EU projektu Poreč s obzirom da su istome pristupile sve okolne
općine te ističe kako se već tada znalo da će cijena naknade postepeno rasti od uvođenja u
projekt pa sve do završetka istog.
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić govori kako njemu nije prihvatljivo da jedini argument za
povećanje naknade jest financiranje EU projekta Poreč i ostalih investicija planiranih godišnjim
programom gradnje vodnih građevina. Zanima ga da li trgovačko društvo Odvodnja Poreč
d.o.o. prikupljena sredstva s područja općine Funtana-Fontane vodi na posebnom kontu,
odnosno mogu li se prikupljena sredstva trošiti samo za Općinu Funtana-Fontane ili i na ostale
okolne jedinice lokalne samouprave. Naposljetku traži da društvo dokumentacijom argumentira
povećanje naknade za više od 35% pa da se tek onda predložena Odluka uputi na sjednicu
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković komentira kako ne vjeruje da je Općinski
načelnik predložio Odluku neargumentirano. Podsjeća da se EU projektu Poreč pristupilo kako
bi se pročistači otpadnih voda s obale premjestili u unutrašnjost, odnosno kako bi se obala
zaštitila. U konačnici napominje kako se od samog početka znalo da će cijena naknade
postepeno rasti pa iako ni njemu ni Općinskom načelniku nije drago, Općinsko se vijeće mora
pridržavati ranijih dogovora. Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika,
predlaže da se vijećnicima dostavi sva dokumentacija kojom Općina raspolaže o izgradnji
novog sustava odvodnje, kao i izvješća trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. o naplaćenim
i utrošenim sredstvima naknade za posljednjih nekoliko godina, no kako dostava dokumentacije
i izvješća vijećnicima neće promijeniti činjenicu da se naknada za razvoj sustava javne
odvodnje treba povećati, iste poziva na donošenje Odluke kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o
obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje donesena s 5 glasova „za“, 2 glasa
„protiv“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 7) Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski
vodovod d.o.o. Buzet
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 7. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o stjecanju poslovnog
udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako bi se predloženom Odlukom Općinski
načelnik ovlastio za sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Istarski vodovod d.o.o. Općini Funtana-Fontane od Općine Vrsar, i to sukladno Sporazumu o
utvrđivanju granica i podjeli imovine, prava i obveza između Općine Vrsar i Općine Funtana.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita kad će se dovršiti ostala podjela imovine, prava i obveza između Općine
Funtana-Fontane i Općine Vrsar, a posebno dijela koji se odnosi na trgovačko društvo
Montraker d.o.o., i to sukladno dogovorenom udjelu od 30,7%.
Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako Općina Funtana-Fontane nije na početku
dogovora htjela pristati na prijenos poslovnog udjela u trgovačkom društvu Montraker d.o.o.
sukladno dogovorenom udjelu, već se tražilo da se iz trgovačkog društva Montraker d.o.o.
izdvoji jedno posebno društvo koje će u potpunosti biti u vlasništvu Općine Funtana-Fontane.
Zbog toga je taj predmet završio na arbitražu koja je tek prošle godine završila te je odlučeno
da se raspodjela obavi prema dogovorenom udjelu, što je i učinjeno. Pritom skreće pažnju na

to da je u međuvremenu Općina Vrsar povećala temeljni kapital društva pa se poslovni udio
koji pripada Općini Funtana-Fontane u društvu smanjio.
Vijećnika HDZ-a Igora Glavurdića zanima ima li Općina Funtana-Fontane svog predstavnika
u Nadzornom odboru trgovačkog društva Montraker d.o.o..
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Općina Funtana-Fontane nema svog
predstavnika u Nadzornom odboru trgovačkog društva Montraker d.o.o., no ističe kako je on
član Skupštine društva.
Nakon što se u raspravu uključio i vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris, koji je iznio svoj stav
o tome kako povećanje temeljnog kapitala društva od strane Općine Vrsar nije trebalo utjecati
na poslovni udio društva koji je pripao Općini Funtana-Fontane, predsjednik Općinskog vijeća
Marin Tonković traži od vijećnika da svojim pitanjima i komentarima ne skreću s teme točke
dnevnog reda o kojoj se raspravlja, a nakon što je ustanovio da nema više 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
stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet donesena
jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Ad 8) Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Funtana
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 8. i 9. točku dnevnog reda koje se odnose na utvrđivanje pročišćenog teksta
Prostornog plana uređenja Općine Funtana i utvrđivanje pročišćenog teksta Urbanističkog
plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljskoturističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene
R6.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako su na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća
donesene Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana i
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, no sukladno zakonskim odredbama
trebaju se utvrditi i pročišćeni tekstovi tih planova.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih na utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana kako je i
predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je pročišćeni tekst
Prostornog plana uređenja Općine Funtana za 2017. godinu utvrđen sa 7 glasova „za“ te 2 glasa
„suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 9) Utvrđivanje pročišćenog teksta 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 utvrđivanje pročišćenog
teksta Urbanističkog plana uređenja kako je i predložen.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je pročišćeni tekst
Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja

ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportskorekreacijske namjene R6 utvrđen sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9
vijećnika).
Ad 10) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine FuntanaFontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 10. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o stavljanju van snage
Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predloženom Odlukom stavlja van snage
Odluka o zaduživanju Općine Funtana-Fontane. Podsjeća kako je prilikom prijave projekta
rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu na natječaj za Mjeru 7 Općina
Funtana-Fontane trebala imati osigurana sredstva, i to ne samo sredstva planirana općinskim
Proračunom, već i sredstva osigurana temeljem provedenog postupka javne nabave za
zaduživanje. Sukladno tome taj postupak je i proveden pa je Općinsko vijeće donijelo Odluku
o zaduživanju, a na koju je potom dobivena i suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Prijava
projekta Općine na natječaj za Mjeru 7 je izvršena u travnju 2017. godine te je u ožujku ove
godine dobivena Odluka o odbijanju prema kojoj Općina Funtana-Fontane nije prihvatljiv
prijavitelj, ali ne zbog nepotpune dokumentacije, već zbog nedostatnih sredstava. S obzirom da
se suglasnost dobivena od Vlade na Odluku o zaduživanju ne može primijeniti na neke druge
buduće projekte, iz Ministarstva financija dobiven je prijedlog da se Odluka o zaduživanju stavi
van snage. Naposljetku napominje kako će se projekt rekonstrukcije stare škole za društvenu i
upravnu namjenu pokušati ponovno kandidirati na nadolazeće natječaje kojima se financira
izgradnja društvenih domova ili energetska obnova zgrada.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić pita koje će daljnje korake Općina poduzeti vezano za projekt rekonstrukcije stare
škole za društvenu i upravnu namjenu.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako će se prije kandidiranja projekta na
nadolazeće natječaje trebati proučiti kriteriji koji su istima propisani te bi li prijava Općine
zadovoljila te kriterije, no ponovno napominje kako će se projekt svakako kandidirati ili na novi
natječaj za Mjeru 7 ili na natječaj za energetsku obnovu zgrada.
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
stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno
(nazočno 9 vijećnika).
Ad 11) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim
vlakom 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 Odluke o izmjeni Odluke o
obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općina raspisala Javni natječaj za
obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na koji nije pristigla nijedna ponuda. S obzirom

da je Općini u interesu da cestovni vlak vozi na području općine Funtana-Fontane, odlučilo se
predložiti smanjenje početnog iznosa godišnje naknade s 20.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor
Glavurdić komentira kako je i Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina u Ribarskoj
ulici ponovno raspisan pa ga zanima hoće li se i u tom slučaju ići na smanjenje cijene ukoliko
na isti ne pristigne nijedna ponuda.
Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava da je na prvi Natječaj za dodjelu na korištenje
javnih površina pristiglo više ponuda, no kako neke nisu bile potpune, iste se nisu razmatrale.
Novoraspisani natječaj je pak otvoren do 27. travnja te će se nakon pregleda ponuda utvrditi
sadrže li iste svu propisanu dokumentaciju.
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 obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine FuntanaFontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu
te predlaže se vijećnicima pošalju pročišćeni tekstovi Statuta Općine Funtana-Fontane i
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane.
Sjednica je zaključena u 19:10 sati.
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r.
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r.
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