ZAPISNIK
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 26. rujna 2018.
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:30 sati.
Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari
Borovac, Kristina Struja, Korin Liović, Eugen Fabris i Josip Stipić.
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog
načelnika), Karment Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane
– u daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a), Kristina Ligović (službenica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Funtana-Fontane), Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva
„Puntica d.o.o.“) i Slaven Brajković (predstavnik medija).
DNEVNI RED:
1. Vijećnička pitanja,
2. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice,
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za
2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine,
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“
Funtana za 2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine
Funtana-Fontane.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne.
Utvrđuje da je na sjednici prisutno devet vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane
odluke. Komentira kako su materijali za točke dnevnog reda sjednice vijećnicima dostavljeni
u dva navrata, no napominje kako je u materijalu za 3. točku dnevnog reda naknadno uočena
greška pa je stoga vijećnicima upravo podijeljen ispravak istog. Naposljetku predlaže da se
usvoji prijedlog dnevnog reda. Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika).
Ad 1) Vijećnička pitanja
Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić postavlja pitanje vezano za uređenost mjesta, odnosno
okoliša oko Plodinama kod ulaska u Funtanu. Zanima ga što Općina može učiniti da se taj
okoliš uredi te predlaže da se barem pokosi trava pošto takav okoliš na ulasku u mjesto nije
reprezentativan.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je on već ranije urigirao da se taj okoliš
uredi, no kako početkom listopada kreće rekonstrukcija državne ceste D75, rečeno je da će se
tada hortikulturno urediti okoliš Plodina.
Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen
Fabris pita kada će se započeti s rekostrukcijom Istarske ulice i u kojem će roku radovi na
istoj biti završeni. Osim toga, zanima ga hoće li tom rekonstrukcijom biti uređena i sva
podzemna infrastruktura, kako se cesta kasnije ne bi morala prekopavati, te je li unaprijed
dogovoreno na koji će se način izbjeći prometna gužva tijekom izvođenja radova.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković predaje riječ Općinskom načelniku s molbom
da vijećnicima prenese informacije o rekonstrukciji državne ceste D75, ali i o svim ostalim
radovima koji će se na području Funtane uskoro početi izvoditi.
Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će radovi na Istarskoj ulici, od zone
Šterna-Perili pa do granice s Vrsarom, kao i na rotoru kod Plodina, vjerojatno započeti
sredinom listopada. Nadalje objašnjava da je potpisan ugovor s izvođačem radova te da je
izabran nadzor s kojim će ugovor također biti uskoro potpisan. Također spominje kako je
održano nekoliko sastanaka na kojima je dogovorena regulacija prometa tijekom izvođenja
radova. Naposljetku ističe kako će se rekonstruirati svi nogostupi, a posebnu pažnju skreće na
rekostrukciju nogostupa od granice s Vrsarom do hotelskog naselja, kao i na izgradnju
nogostupa od ulice Ograde do mjesnog groblja. Što se pak podzemne infrastrukture tiče,
pojašnjava kako će Istarski vodovod izvoditi radove na izmještanju cjevovoda od stare škole
do ulaska u AC Valkanela, dok će HEP provući kablove od rotora kod Plodina do nove
trafostanice. U konačnici napominje kako je rok za izvođenje radova šest mjeseci pa će do
turističke sezone sve biti gotovo. Od ostalih radova komentira kako će 01. listopada Valamar
započeti s izvođenjem radova uređenja AC Istra, potom će i Istarski vodovod nastaviti s već
započetim radovima na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog ogranka u staroj jezgri naselja,
a uskoro će se započeti i s rekostrukcijom svlačionica na nogometnom igralištu.
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 11. sjednice
Kako nema primjedbi na zapisnik s 11. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine FuntanaFontane za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 3. točku dnevnog reda.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je vijećnicima dostavljen ispravak
materijala za ovu točku dnevnog reda zbog omaške u Računu prihoda i rashoda u tabličnom
prikazu 2. Naime, u tablici koja je sastavni dio prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna bili su iskazani izvori prema primicima i izdacima, a koji zapravo čine sastavni dio
Računa financiranja koji je iskazan u tabličnom prikazu B. Nadalje kreće s obrazlaganjem
samog Polugodišnjeg izvještaja pa spominje temeljem kojih je zakonskih odredbi isti
pripremljen. Potom ističe kako je ovogodišnji Proračun planiran u iznosu od 22.919.850,00
kuna, dok je u prvom polugodištu realizirano 5.045.602,03 kuna, odnosno 22% od plana, što
je rezultat sezonalnosti punjenja Proračuna. Naposljetku pojašnjava realizaciju pojedinih
stavki na prihodovnoj strani, a zatim i realizaciju svakog pojedinačnog programa na
rashodovnoj strani Proračuna, te komentira kako je izvještajem obuhvaćena i realizacija Plana
razvojnih programa koji je usklađen s općinskim Programom ukupnog razvoja. U konačnici
napominje da je Općinski načelnik iskoristio mogućnost preraspodjele sredstava, i to manjeg
iznosa u okviru programa nerazvrstanih cesta.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu, no kako nema pitanja od
strane vijećnika, poziva ih da se Polugodišnji izvještaj usvoji kako je i predložen. Nakon
glasovanja konstatirano je da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine FuntanaFontane za 2018. godinu donesen sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9
vijećnika).

Ad 4) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim
crtama izloži 4. točku dnevnog reda.
Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je zakonska obveza da Općinski načelnik
dvaput godišnje Općinskom vijeću podnese izvješće o svom radu. Ističe kako su u izvješću
navedeni predloženi akti Općinskom vijeću te doneseni akti iz nadležnosti Općinskog
načelnika. Komentira kako je u izvještajnom razdoblju pripremljena projektna dokumentacija
za izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju reciklažnog dvorišta te rekonstrukciju i dogradnju
svlačionica nogometnog kluba, a izvedeni su i radovi na hortikulturnom uređenju plaže Perila
te rekonstrukciji vodovodne mreže starogradske jezgre od strane Istarskog vodovoda. Također
spominje da je pokrenut postupak izrade studije razvoja i analize troškova i koristi poslovne
zone Funtana te da se nastavilo i dalje težiti ka visokim standardima u društvenim
djelatnostima. U konačnici napominje kako u razmatranom razdoblju nije bilo raspolaganja
nekretninama te su usvojene Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselje Funtana
te Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 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
konstatirano je da je Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine donesena sa 7
glasova „za“ i 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).
Ad 5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica
d.o.o.“ Funtana za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva direktora trgovačkog društva „Puntica
d.o.o.“ da izloži 5. točku dnevnog reda.
Direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“ Đankarlo Milokanović objašnjava kako se
opseg poslovanja društva određuje na godišnjoj razini temeljem Programa komunalnih
potreba koji donosi Općinsko vijeće. Napominje kako su u 2017. godini ukupni prihodi
društva ostvareni u iznosu od 1.556.841,00 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 1.552.689,00
kuna. Potom ukratko obrazlaže ostale temeljne financijske pokazatelje društva za 2017.
godinu te daje kratak osvrt na poslovne rezultate društva za 2017. godinu. Naposljetku ističe
kako iz napravljene usporedbe 2016. i 2017. godine proizlazi da je opseg obavljenih usluga
društva za Općinu Funtana-Fontane ostao gotovo na istoj razini. Na temelju iznesenih
podataka zaključuje kako je evidentno uspješno poslovanje društva tijekom cijele 2017.
godine.
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
konstatirano je da je Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“
Funtana za 2017. godinu donesen sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9
vijećnika).
Ad 6) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području
Općine Funtana-Fontane
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama
izloži 6. točku dnevnog reda.

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je za predmetnu Odluku provedeno
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 32 dana, odnosno od 20. srpnja do 20.
kolovoza 2018. godine, no na Nacrt prijedloga Odluke nije zaprimljena nijedna primjedba.
Pojašnjava kako se predloženom Odlukom uređuju opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca,
uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama te uvjeti
izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine. U konačnici spominje kako se istom također
propisuju postupanje s opasnim psima, način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca i
slobodno živućih mačaka, način postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama,
zaštita životinja, nadzor na području Općine Funtana-Fontane te novčane kazne.
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB
Eugen Fabris komentira kako sve veći broj turista dolazi u Funtanu sa svojim psima pa ga
zanima je li negdje označena plaža za pse. Osim toga, napominje kako bi se Odlukom trebalo
zabraniti držanje pasa tijekom noći na otvorenom kako bi se na taj način spriječio njihov
lavež, a na koji se zbog remećenja mira u naselju brojni mještani žale.
Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako u Funtani postoji plaža označena za pse.
Objašnjava kako se na neuređenom dijelu plaže Perila psi smiju kupati, dok je na njezinom
uređenom dijelu, kao i na plaži Fornažina, ulazak u more psima zabranjen. Što se pak laveža
pasa tijekom noći tiče, ističe kako su predloženom Odlukom propisani uvjeti držanja kućnih
ljubimaca, odnosno utvrđeno je na koji način posjednik pasa treba brinuti o istome, pa ukoliko
je pas zanemaren, komunalni redar dužan je postupiti sukladno odredbama Odluke.
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 konstatirano je da je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine
Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu.
Sjednica je zaključena u 18:10 sati.
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r.
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r.
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