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I.  Općinsko vijeće 
 

1. 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine'', broj 82/15) 

i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 
04/15) Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. 
godine, donosi 
   

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu 
 

I. 
Usvaja se razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 

Funtana-Fontane za 2016. godinu. 
  

II. 
Razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-

Fontane za 2016. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.  
  

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom 

glasniku Općine Funtana".  
  
  
KLASA: 214-01/16-01/12 
URBROJ: 2167/07-02/15-17-12 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

2. 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine'', broj 82/15) 

i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 
04/15) Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. 
godine, donosi 
   

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu 
 

I. 
Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-

Fontane za 2017. godinu. 
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II. 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 

2017. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.  
  

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom 

glasniku Općine Funtana".  
  
  
KLASA: 214-01/17-01/4 
URBROJ: 2167/07-02/15-17-2 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

3. 
 Na temelju stavka 4. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne  novine“, br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i  36/15), te članaka 20. i 40. Statuta 
Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, br. 2/13 i 4/15), Općinsko 
vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donosi 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KOMUNALNIH POTREBA 
 OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA 2016. GODINU 

 
Članak 1. 

Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana - Fontane za 2016. godinu 
sadrži: 

• Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Funtana - Fontane u 2016. godini, 

• Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana - Fontane u 2016. godini. 

 
Članak 2. 

I.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE FUNTANA-FONTANE U 2016. 
GODINI 
 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane u 2016. godine i to za djelatnosti: 

1. odvodnje atmosferskih voda, 
2. održavanje čistoće javnih površina, 
3. održavanje javnih površina, 
4. održavanje javnih plaža, 
5. održavanja zelenih površina, 
6. održavanja nerazvrstanih cesta, 
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7. održavanje javne rasvjete, 
8. održavanje groblja, 
9. održavanje objekata, 

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
 
Održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini je obuhvatilo: 
 
1. odvodnja atmosferskih voda PLAN IZVRŠENJE 
Tekuće i investicijsko održavanje atmosferskih voda 30.000,00 kn 14.125,00 kn 

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna, realizirana u iznosu od 
14.125,00 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i prihoda za posebne 
namjene. 
 
2. održavanje čistoće javnih površina PLAN IZVRŠENJE 
Uređenje i održavanje reciklažnog dvorišta 60.000,00 kn 48.750,00 kn 
Odvoz smeća i krupnog otpada 30.000,00 kn 13.380,00 kn 
Strojno pometanje ulica i trgova 12.200,00 kn 12.187,00 kn 
Ručno pometanje ulica i trgova - BP 352.350,00 kn 352.350,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 454.550,00 kuna, realizirana u iznosu od 
426.667,50 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
3. održavanje javnih površina PLAN IZVRŠENJE 
Energija - javne površine 27.500,00 kn 20.571,78 kn 
Materijal za redovno održavanje 5.000,00 kn 4.450,00 kn 
Horizontalna i vertikalna signalizacija 20.550,00 kn 20.517,88 kn 
Usluge uređenja staza, zidića ... 57.000,00 kn 56.931,25 kn 
Utrošena voda za javne površine 35.000,00 kn 31.281,47 kn 
Dezinsekcija i deratizacija 30.000,00 kn 12.361,24 kn 
Dekoracija mjesta 34.000,00 kn 33.687,50 kn 
Održavanje urbane opreme 45.000,00 kn 43.652,65 kn 
Ostale komunalne usluge 25.000,00 kn 3.330,79 kn 
Veterinarske usluge 17.000,00 kn 17.000,00 kn 
Zdrav. i vet. usluge - suzbijanje galebova 10.000,00 kn 10.000,00 kn 
Uređenje - Zona Šterna - Perili 63.500,00 kn 63.330,58 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 369.550,00 kuna , realizirana u iznosu od 
317.115,14 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
4. održavanje javnih plaža PLAN IZVRŠENJE 
Energija - plaže 10.000,00 kn  521,13 kn 
Usluge uređenje plaže 122.500,00 kn  122.329,33 kn 
Održavanje plaža 65.250,00 kn  65.250,00 kn 
Utrošena voda na plaži 20.000,00 kn  13.772,03 kn 
Najam pokretnih WC kabina 15.000,00 kn  9.425,00 kn 
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 232.750,00 kuna, realizirana u iznosu od 
211.297,49 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, 
koncesija, koncesijskih odobrenja i prihoda za posebne namjene. 
 
5. održavanjem zelenih površina PLAN IZVRŠENJE 
Košnja zelenih površina 672.000,00 kn 672.000,00 kn 
Košnja zelenih površina - šetnica 43.200,00 kn 43.200,00 kn 
Održavanje cvjetnih gredica 38.300,00 kn 38.250,00 kn 
Održavanje trajnica 205.700,00 kn 205.664,28 kn 
Uređenje novih zelenih površina 23.000,00 kn 22.725,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 982.200,00 kuna, realizirana u iznosu od 
981.839,28 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
6. održavanje nerazvrstanih cesta PLAN IZVRŠENJE 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 275.000,00 kn 216.724,44 kn 
Zimska služba 20.000,00 kn 20.000,00 kn 

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 295.000,00 kuna, realizirana u iznosu 
236.724,44 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 
posebne namjene. 
 
7. održavanje javne rasvjete PLAN IZVRŠENJE 
Energija - javna rasvjeta 180.000,00 kn 168.830,24 kn 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 175.000,00 kn 155.121,25 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 355.000,00 kuna, realizirana u iznosu 
323.951,49 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
8. održavanje groblja PLAN IZVRŠENJE 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja –   
uređenje staza 73.500,00 kn 73.500,00 kn 
Usluge popravka krovnog pokrova na groblju 12.000,00 kn 11.617,50 kn 
Održavanje groblja 72.000,00 kn 71.775,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 157.500,00 kuna, realizirana u iznosu od 
156.892,50 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade. 
 
9. održavanje objekata PLAN IZVRŠENJE 
Energija - održavanje objekata 40.000,00 kn 26.585,83 kn 
Usluge održavanja zgrada i ostalih objekata 24.850,00 kn 19.298,99 kn 
Usluge održavanja objekata 123.000,00 kn 122.850,00 kn 
Ostale komunalne usluge  20.000,00 kn 1.009,99 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 207.850,00 kuna, realizirana u iznosu od 
169.744,81 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade. 
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Sveukupna sredstva za izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Funtana za 2016. godinu planirana su u iznosu od 3.084.400,00 kuna, realizirana su u iznosu 
od 2.838,357,65 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne 
pristojbe, koncesija, koncesijskih odobrenja i donacija TZO Funtana. 
 

Članak 3. 
II. IZVJEŠ ĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE FUNTANA-
FONTANE U 2016. GODINI 

 
Izvješće i izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini i to za: 

1. javne površine, 
2. nerazvrstane ceste, 
3. javne rasvjete, 
4. ostala komunalna infrastruktura, 

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
 
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane u 
2016. godini obuhvatila je: 
 
1. Javne površine 

PLAN IZVRŠENJE 
Sanacije odlagališta komunalnog otpada "Košambra". 420.000,00 kn 396.715,76 kn 
 
Sufinanciranje sanacije povjereno je poduzeću Usluga Poreč d.o.o. 
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana  za 2016. godinu iznosi  420.000,00 kuna, 
a realizirano je 396.715,76 kuna. 
Potrebna sredstva osigurana su iz cijene za odvoz otpada (iz naknade za sanaciju odlagališta). 
 

PLAN IZVRŠENJE 
Obnova voznog parka Usluga Poreč d.o.o. 220.000,00 kn 199.683,36 kn 
 
Provođenje obnove voznog parka za odvoz komunalnog otpada povjerena je poduzeću Usluga 
Poreč d.o.o. 
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana za 2016. godinu iznosi 220.000,00 kuna, a 
realizirano je 199.683,36 kuna. 
Potrebna sredstva osigurana su iz cijene za odvoženje otpada. 
 

PLAN IZVRŠENJE 
Tržnica 
Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice u Funtani. 0,00 kn 0,00 kn 
 

PLAN IZVRŠENJE 
Uređenje utoka u more bujice Funtana 
Elaborat zaštite okoliša 0,00 kn 0,00 kn 
 
 
 



Broj: 1/2017 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 6  

PLAN IZVRŠENJE 
Urbana oprema: 

 
 

- dječja igrala za opremanje igrališta na javnim površinama  0,00 kn 0,00 kn 
- dječja igrala za opremanje igrališta na području Šterna – 
Perili. 76.500,00 kn 76.093,75 kn 
- dječja igrala za opremanje igrališta na području javne 
plaže 15.000,00 kn 13.250,00 kn 
- klupe, koševi, pregrada  15.000,00 kn 14.135,00 kn 
- oglasne table. 46.500,00 kn 43.475,00 kn 
- ukrasi 39.500,00 kn 39.200,00 kn 

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 192.500,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 
186.153,75 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade. 
 
Sveukupna sredstva za javne površine planirana su u iznosu od 832,500,00 kuna, a realizirana 
su u iznosu od 782.552,87 kuna. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda za 
posebne namjene. 
 
2. Nerazvrstane ceste 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Otkup zemljišta 
Kupnja zemljišta radi rješavanja prava građenja za 
izgradnju prometnica. 182.000,00 kn 0,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 182.500,00 kuna,a realizirana su u iznosu od 
0,00 kuna. 
 

PLAN IZVRŠENJE 
Izrada projektne dokumentacije DC 75 
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne 
ceste DC75 dio ceste od Šterne – Perila do granice s Gradom 
Porečom.  
- Projektna dokumentacija  62.000,00 kn 0,00 kn 
- Geodetski projekt  54.000,00 kn 53.943,75 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 116.000,00 kuna,a realizirana su u iznosu od 
53.943,75 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Izgradnja prometnice Tržnica- AC Puntica sukladno 
važećem Urbanističkom planu uređenja naselja Funtana.  

 

- Geodetske usluge  31.750,00 kn 29.562,50 kn 
- Projektna dokumentacija  37.650,00 kn 37.625,00 kn 
- Izgradnja cesta  0,00 kn 0,00 kn 
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 69.400,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 
67.187,50 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Izgradnja prometnice – Zad Kaštela sukladno važećem 
Urbanističkom planu uređenja naselja Funtana.  

 

- Geodetske usluge 55.000,00 kn 11.700,00 kn 
- Projektna dokumentacija  70.000,00 kn 0,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 125.000,00 kuna,a realizirana su u iznosu od 
11.700,00 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Rekonstrukcija prometnice – Funtana- Fuškulin sukladno 
važećem PPUO Funtana  

 

- Geodetske usluge 0,00 kn 0,00 kn 
- Projektna dokumentacija  0,00 kn 0,00 kn 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Rekonstrukcija dijela prometnice – Ograde sa 
oborinskom odvodnjom sukladno važećem 
Urbanističkom planu uređenja naselja Funtana. Projektom 
se planira razdvajanje oborinske odvodnje iz sustava 
fekalne odvodnje.  
- Geodetske usluge  20.000,00 kn 3.750,00 kn 
- Projektna dokumentacija 33.250,00 kn 33.250,00 kn 
- Rekonstrukcija ceste  1.758.750,00 kn 0,00 kn 
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova  64.000,00 kn 0,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.876.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 
37.000,00 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, dodatka za 
izgradnju i naknade za priključenje. 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Izgradnja dijela prometnice unutar naselja Funtana od 
Tržnice uz kanal prema AC Puntica.  

 

- Geodetske usluge  40.000,00 kn 0,00 kn 
- Projektna dokumentacija  40.000,00 kn 12.290,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 80.000,00 kuna,a realizirana su u iznosu od 
12.290,00 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 

PLAN IZVRŠENJE 
Asfaltiranje unutar naselja Funtana (dio ceste Coki, 
Dalmatinska, Trg Sv. Bernarda, Grgeti). 290.000,00 kn 288.851,75 kn 
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 290.000,00 kuna,a realizirana su u iznosu od 
288.851,75 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 
Sveukupna sredstva za nerazvrstane ceste planirana su u iznosu od 2.738.400,00 kuna, a 
realizirana su u iznosu od 470.973,00 kuna. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda za 
posebne namjene 
 
3. Javna rasvjeta 

PLAN IZVRŠENJE 
Izrada projektne dokumentacija za rekonstrukcija sustava 
javne rasvjete uvođenjem sustava energetski učinkovite i 
ekološke javne rasvjete. 0,00 kn 0,00 kn 
 
4. Ostala komunalna infrastruktura 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela 
Uvala  

 

- Izvođenje radova 1.856.250,00 kn 498.144,06 kn 
- Stručni nadzor  25.000,00 kn 0,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.881.250,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 
498.144,06 kuna.  
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade, prihoda za posebne namjene, 
donacija i pomoći iz državnog proračuna (Program razvoja javne turističke infrastrukture u 
2015. godini). 
 

 
PLAN IZVRŠENJE 

Poslovna zona 
 

 
 - Projektna dokumentacija 0,00 kn 0,00 kn 
 - Geodetske usluge  0,00 kn 0,00 kn 
 
Sveukupna sredstva za izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu planirana su u iznosu od 5.452.150,00 
kuna, a realizirana su u iznosu od 1.751.669,93 kuna, a financirala su se iz cijene za 
odvoženje otpada (iz naknade za sanaciju odlagališta), iz komunalnog doprinosa, iz naknade 
za priključenje na vodoopskrbni sustav, iz naknade za priključenje na kanalizacijski sustav, 
prihoda od prodaje nefinancijske imovine, pomoći iz državnog proračuna (Program razvoja 
javne turističke infrastrukture u 2015. godini) i sufinanciranja od strane turističke zajednice. 
  

Članak 4. 
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu 
planirana su u iznosu od 8.536.550,00 kn, a realizirana su u iznosu od 4.590.027,58 kn. 
Osigurala su se iz komunalne naknade, boravišne pristojbe, koncesija i koncesijskih 
odobrenja, komunalnog doprinosa, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prihoda 
od prodaje nefinancijske imovine. 

• Program održavanja komunalne infrastrukture  
u Općini Funtana-Fontane za 2016. godinu     2.838.357,65 kuna  
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• Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u Općini Funtana-Fontan za 2016. godinu     1.751.669,93 kuna 

 
Članak 5. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 363-01/17-01/24 
URBROJ: 2167/07-02/12-17-2 
Funtana-Fontane, 21.03.2017.  

 
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
 
 

4. 
 Temeljem članka 59. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine 
Funtana", broj 02/13 i 04/15) Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 
21. ožujka 2017. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika  

Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine 
 

Članak 1.  
 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-
Fontane za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Općine Funtana". 
 
 
KLASA: 022-06/17-01/2 
URBROJ: 2167/07-02/15-17-3 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

5. 
 Na temelju članka 3. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne 
odvodnje ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 10/10) i članka 40. Statuta Općine 
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Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je 
 

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE VODNIH GRA ĐEVINA  
NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA - FONTANE 

 
Članak 1. 

Ovim Programom gradnje vodnih građevina se u skladu sa Zakonom o finaciranju 
vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16) 
u 2017. godini utvrđuju sljedeće namjeravane investicije: 

 
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA ĐEVINA ZA 2017. GODINU 

ODVODNJA POREČ d.o.o. 
IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ 

    

OPĆINA FUNTANA - FONTANE  
      

OPIS INVESTICIJE  PLAN 2017. 

1. 
Izgradnja kanalizacijske mreže istočnog dijela građevinskog područja 
naselja Funtana u Dalmatinskoj ulici, područje Ograde L = 400 m' 

400.000 

2. 
Izgradnja kanalizacijske mreže javne plaže "Perila - Bijela uvala" - I 
faza sa priključenjem na glavni kolektor Funtana-Bijela uvala 
L = 370 m', 1 x CS 

300.000 

3. 
Izgradnja fekalne kanalizacije na više lokacija na području naselja 
Funtana  

245.000 

4. 
Rekonstrukcija glavnog kolektora u trupu planiranog rotora D75 
Funtana L = 90 m' 

60.000 

5. 
Izrada idejnog i glavnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže na 
području naselja Funtana, na više lokacija ukupne dužine cca L = 
1.200 m  

111.000 

6. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč 89.000 
7. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt 68.000 
8. Intelektualne usluge za provedbu EU Projekta Poreč 60.000 
9. Naknada Istarskom vodovodu 30.000 
10. Voditelj EU Projekta 27.000 
11. Troškovi realizacije EU Projekta Poreč (lokalni dio) 10.000 

UKUPNO 1.400.000 

      

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Funtana – Fontane  zaključi ugovore 

o gradnji komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ovog Programa. 
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Članak 3. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Funtana". 
 
KLASA: 363-01/16-01/91 
URBROJ: 2167/07-02/31-17-4 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

6. 
 Na temelju članka 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“, broj 26/15) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 
21. ožujka 2017. godine donosi  
 

O D L U K U 
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 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost 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 (KLASA: 402-01/17-01/2, URBROJ: 
2167/07-03/15-17-33 od dana 20. ožujka 2017. godine). 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane za sklapanje ugovora o 
financijskoj potpori s udrugama kojima se dodjeljuju financijska sredstva u okviru Javnog 
poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine 
Funtana-Fontane za 2017. godinu.  

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
KLASA: 402-01/17-01/2 
URBROJ: 2167/07-02/15-17-35 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 
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7. 
 Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane 
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-
Fontane, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donosi  
 

O D L U K U 
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 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost 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 (KLASA: 372-03/17-01/1, URBROJ: 2167/07-03/15-17-9 od dana 
20. ožujka 2017. godine). 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane za sklapanje ugovora o 
korištenju nekretnina s udrugama kojima se nekretnine/prostori u vlasništvu Općine Funtana-
Fontane dodjeljuju na korištenje u okviru Javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora u 
vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od 
interesa za opće dobro.  
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 372-03/17-01/1  
URBROJ: 2167/07-02/15-17-11 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

8. 
Temeljem članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 4/16)  i članka 40. Statuta Općine 
Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 4/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću 
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O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje  

komunalnih poslova u 2017. godinu  
 
1. Komunalni poslovi "Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 

području općine Funtana - Fontane u 2017. godini", povjeravaju se: trgovačkom 
društvu DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka, Brajšina 13. 
 

2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih 
poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke. 

 
 
KLASA: 363-01/17-01/7 
URBROJ: 2167/07-02/12-17-10 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

9. 
Temeljem članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 4/16) i članka 40. Statuta Općine 
Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 4/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje  

komunalnih poslova u 2017. godinu  
 

1. Komunalni poslovi "Obavljanje veterinarsko – higijeničarskih poslova na području 
općine Funtana – Fontane u 2017. godini", povjeravaju se: trgovačkom društvu 
VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o., M. Vlašića 45, Poreč. 

 
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke. 
 
 

KLASA: 363-01/17-01/6 
URBROJ: 2167/07-02/12-17-8 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 
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10. 
Temeljem članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 4/16) i članka 40. Statuta Općine 
Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 02/13 i 4/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje  

komunalnih poslova u 2017. godini  
 
1. Komunalni poslovi „Održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 

2017. godini“ povjeravaju se: Starić Adrijanu, Medaki 2, 52448 Sveti Lovreč, 
vlasniku obrta „ELMA-AS“ za elektroinstalacije, poljoprivredu i turizam, Medaki 2, 
52448 Sveti Lovreč. 

 
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke. 
 
 

KLASA: 363-01/17-01/5 
URBROJ: 2167/07-02/12-17-8 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

11. 
Temeljem članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 4/16) i članka 40. Statuta Općine 
Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 02/13 i 4/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću 
  

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje  

komunalnih poslova u 2017. godinu  
 

1. Komunalni poslovi "Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području 
općine Funtana - Fontane u 2017. godini " povjeravaju se: Deković Sandri iz Poreča, 
Camper 2, vlasnici građevinskog obrta „ TERAKOP“ iz Poreča, Partizanska 13. 

 
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da sklopi ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova s ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke. 
 

KLASA: 363-01/17-01/4 
URBROJ: 2167/07-02/12-17-8 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
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OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

12. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), članka 20. stavka 23. 
Pravilnika o provedbi Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, 
broj 71/16) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, 
broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj dana 21. 
ožujka 2017. godine, donosi  

 
O D L U K U 

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“ 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom izdaje suglasnost za provedbu projekta „Rekonstrukcija stare škole 
u Funtani“, odnosno provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 
3. skupine, na k.č. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana u skladu s glavnim projektom 
zajedničke oznake W-6738-GL/A, glavnog projektanta Maje Ristić, mag. ing. arh., broj 
ovlaštenja A 4049, Urbis d.o.o. Pula, svibanj 2015. godine. Projekt u naravi predstavlja 
rekonstrukciju postojećeg objekta stare škole i prenamjenu u građevinu društvene i upravne 
namjene (kulturni centar/društveni dom i prostorije javne uprave Općine Funtana-Fontane). 
 

Članak 2. 
Opis projekta/operacije i Izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom 

stanovništvu i različitim interesnim skupinama čine sastavni dio i prilozi su ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Navedeni projekt se prijavljuje na natječaj iz Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima, Podmjere 7.4., Operacija 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014.-2020. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 406-01/17-01/5 
URBROJ: 2167/07-02/15-17-2 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2017. 
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OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

13. 
Na osnovu članaka 86., 89. i 113. st. 2. Zakona o prostornom  uređenju (''Narodne 

novine'', br. 153/13) te članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine 
Funtana”, broj 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 
dana 21. ožujka 2017. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izradi izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih 
područja ugostiteljsko-turisti čke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja 

sportsko-rekreacijske namjene R6 
i s time poveznih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana 

 
 
OPĆE ODREDBE  

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom započinje izrada 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 
(“Službeni glasnik Općine Funtana“, br. 5/10, 1/16, 1/16-pročišćeni) – dalje u tekstu UPU 
naselja Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Funtana (“Službeni glasnik Općine Funtana“, br. 2/08, 3/12, 5/15, 5/15-pročišćeni ) – dalje u 
tekstu PPUO Funtana. 
  

Članak 2. 
Odlukom o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Funtana  i s time povezanih izmjena i 

dopuna PPUO Funtana  utvrđuje se pravna osnova za izradu izmjena i dopuna UPU naselja 
Funtana  i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Funtana, obuhvat, razlozi za izradu 
izmjena i dopuna plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, popis 
sektorskih strategija, planova studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima 
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna, način 
pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja 
daju zahtjeve za izradu plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u 
izradi plana, rokovi za izradu te izvor financiranja izrade izmjena i dopuna planova.  
 
PRAVNA OSNOVA  

 
Članak 3. 

Izmjene i dopune UPU naselja Funtana i s time povezane izmjene i dopune PPUO 
Funtana  izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 
br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 
45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na 
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sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata 
prostornih planova.  
 
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU UPU NASELJA FUNTANA I S  TIME 
POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO FUNTANA 
 

Članak 4. 
Izmjenama i dopunama UPU naselja Funtana  i s time povezanim izmjenama i 

dopunama PPUO Funtana koje su predmetom ove Odluke pristupa se radi:  
- noveliranja/izmjene  sveukupnog planskog rješenja UPU-a naselja Funtana, 
- usklađenja planskog rješenja UPU-a naselja Funtana sa Prostornim planom Istarske 

županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 
7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12,9/16 i 14/16-pročišćeni tekst), 

- izmjene planskog rješenja PPUO Funtana  u dijelovima čija potreba izmjene se 
prenosi iz izmjena i dopuna te usklađenja UPU-a naselja Funtana.  

 
Članak 5. 

Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO Funtana se odnosi na područje administrativno 
pripadajuće Općini Funtana. Obuhvat Izmjena i dopuna UPU naselja Funtana jednak je 
obuhvatu UPU građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-
turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske 
namjene R6 (“Službeni glasnik Općine Funtana“, br. 5/10,1/16,1/16-pročišćeni). 

 
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO FUNT ANA I UPU 
NASELJA FUNTANA  

 
Članak 6. 

Planska rješenja iz PPUO Funtana (2015.g), a time posljedično i iz UPU naselja 
Funtana (izmjene iz veljače 2016.g.) temeljila su se na mogućnostima i Zakonom propisane 
potrebne usklađenosti s  Prostornim planom Istarske županije. 

Plansko rješenje UPU-a u ovom postupku izmjena i dopuna u cjelosti će se uskladiti sa 
Prostornim planom Istarske županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – 
pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12,9/16 i 14/16-pročišćeni tekst) 
kojim su, između ostalog,  izmjenama i dopunama iz 2016.g stvorene razvojne pretpostavke 
za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene Funtana povećanjem 
smještajnih kapaciteta sa dosadašnjih 4350 na 4850. Građevinsko područje ugostiteljsko 
turističke namjene Funtana se nalazi unutar obuhvata UPU-a naselja Funtana. 

U postupku Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana sukladno evidentiranim 
zahtjevima za izmjenu te potrebama dorade i korekcije planskog rješenja radi lakše provedbe, 
preispitati će se ukupno plansko rješenje. 

PPUO Funtana mijenjati će se i dopunjavati u segmentima koji su posljedično vezani za 
izmjene i dopune  te usklađenje sa PPIŽ-om UPU-a naselja Funtana.  

 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPU O FUNTANA I 
UPU NASELJA FUNTANA  

 
Članak 7.  

Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Funtana i UPU 
naselja Funtana sadržani su u razlozima za pokretanje ovih izmjena i dopuna.  
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POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRU GIH 
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODN OSNO U 
SKLADU S KOJIMA SE UTVR ĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
UPU NASELJA FUNTANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DO PUNA PPUO 
FUNTANA 

 
Članak 8. 

 Zahtjevi za izradu izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time poveznih izmjena i 
dopuna  PPUO-a Funtana utvrđuju se sukladno važećim posebnim propisima te sukladno 
Prostornom planu Istarske županije (SN Istarske županije, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – 
pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16-pročišćeni tekst ).  
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRU ČNIH RJEŠENJA  

 
Članak 9.  

Stručno rješenje u postupku izrade izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time 
poveznih izmjena i dopuna  PPUO-a Funtana izradit će stručni izrađivač u suradnji s 
Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji 
reguliraju izradu prostornih planova.  

 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODRE ĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA 
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRAD I 
PROSTORNOG PLANA  

 
Članak 10.  

Na sudjelovanje u postupku izrade izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time 
povezanih izmjena i dopuna  PPUO-a Funtana  pozvat će se javnopravna tijela, utvrđena u 
popisu kako slijedi :  

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,  
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite,  
- Ministarstvo poljoprivrede,  
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli,  
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,  
- Ministarstvo državne imovine, 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih 

slivova, 
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije,  
- Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj,  
- Hrvatske šume, Šumarija Poreč,  
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin/Pula, - 
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pazin – Pola, Ispostava Poreč,  
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Poreč,  
- Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za projektiranje,  
- HAKOM,  
- „Istarski Vodovod“ Buzet, PJ Poreč,  
- „Odvodnja Poreč“ d.o.o. Poreč.  
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Ako se tijekom izrade izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time povezanih 
izmjena i dopuna PPUO Funtana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi 
sudionici. 

Temeljem članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će se da u 
roku od 15 dana od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu izmjena i dopuna UPU 
naselja Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Funtana koji nisu sadržani u 
informacijskom sustavu. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u datom roku, smatrat će se da 
zahtjeva nema.  

Temeljem odredbi  članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 
78/15) na nacrt Odluke zaprimljeno je očitovanje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske 
županije o potrebi ne/provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (ocjene o 
potrebi strateške procjene), za ovaj postupak Izmjena i UPU naselja Funtana i s time 
povezanih izmjena i dopuna PPUO Funtana. 

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne 
može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za 
izradu izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO 
Funtana određenih ovom Odlukom. 

 
ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA FUNTA NA  I S TIME 
POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO FUNTANA  
 

Članak 11.  
Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna 

PPUO Funtana utvrđuju se rokovi kako slijedi:  
- za dostavu zahtjeva za izradu planova - rok od 15 dana od zaprimanja Odluke s 

pozivom na dostavu zahtjeva,  
- za izradu nacrta prijedloga prostornih planova za javnu raspravu - rok od 30 dana od 

zaprimanja zahtjeva iz prethodnog podstavka.  
- za izradu nacrta konačnog prijedloga prostornih planova - rok od 10 dana od Izvješća 

o provedenoj javnoj raspravi, 
- za izradu konačnog prijedloga planova – rok od 3 dana od njegovog utvrđivanja.  

 
IZVORI FINANCIRANJA  

 
Članak 12.  

Temeljem odredbi čl. 63. st.2 Zakona, sredstva za izradu izmjena i dopuna UPU naselja 
Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Funtana osigurati će se iz drugih izvora 
sukladno Zakonu.  

 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 Članak 13.  

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim 
ĉlankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za 
izmjene i dopune UPU naselja Funtana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Funtana. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i 
Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije.  

O izradi izmjena i dopuna PPUO Funtana nositelj izrade će pisanim putem obavijestiti 
susjedne jedinice lokalne samouprave.  
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Članak 14.  
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Funtana i 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 
("Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 7/16).   

 
Članak 15.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Funtana“.  

 
 
KLASA: 350-02/16-01/1 
URBROJ: 2167/07-02/31-17-32 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

14. 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 

Funtana“, broj 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 
21. ožujka 2017. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o preuzimanju dijela kreditne obvezea za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se prihvaćanje potpisivanja Sporazuma o preuzimanju dijela 
kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane jedinica lokalne 
samouprave (JLS) u istarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Sporazum) 
 

Članak 2. 
 Osnova za  sklapanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke čini sporazum s Vladom 
Republike Hrvatske o prihvaćanju sufinanciranja izgradnje Opće bolnice Pula u visini od 25% 
odnosno 150 milijuna kuna (od ukupnog zaduženja od 600 miljuna kuna). 
 Od iznosa od prethodnog stavka, na jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: 
JLS) u Istarskoj županiji spada iznos sufinanciranja kreditne obveze u iznosu od 50 milijuna 
kuna, koji s pripadajućom kamatom doseže 70.078.912,34 kuna. 
 

Članak 3. 
 Iznos od 70.078.912,34 kuna dijeli se na JLS prema sljedećim parametrima: proračun 
(70%), broj stanovnika (20%) te broj noćenja (10%). 
 
 
 



Broj: 1/2017 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 21  

Članak 4. 
 Kreditna obveza iz članka 2.  stavak 2. ove Odluke otplaćivat će se u godišnjim ratama 
sukladno podacima iz tablice koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinskog načelnika na potpisivanje predmetnog 
Sporazuma. 
 

Članak 6. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o preuzimanju dijela kreditne 
obvezea za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 07/16). 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 402-01/16-01/17 
URBROJ: 2167/07-02/31-17-6 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 

15. 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine 

Funtana“, broj 2/13 i 4/15) Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane na sjednici održanoj 
dana 21.03.2017. godine donosi 
 

ODLUKU 
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 

 
Članak 1. 

U Odluci o odobravanju sklapanja Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u 
Proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom 
(ŽCGO) Kaštijun („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 7/16), članak 3. mijenja se i sada 
glasi: 

„Osnovicu za raspored i preuzimanje povrata sredstava kredita čini količina proizvedenog 
otpada u pojedinoj JLS u 2010. godini, a za Općine Vrsar i Funtana primijenit će se prosječni udio 
u količinama prikupljenog otpada za područje Općine Vrsar i Općine Funtana u 2015. i 2016. 
godini.  

Općina Funtana - Fontane preuzima podmirivanje povrata kredita u ukupnom iznosu od 
134.606,81 EUR-a. Plaćanje se vrši u tromjesečnim iznosima, prema srednjem tečaju HNB-a na 
dan plaćanja, na rok od 20 godina, počevši od 2017. godine.“  
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Funtana“.  
 
 
KLASA: 351-01/16-01/6 
URBROJ: 2167/07-02/11-17-11 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA – FONTANE 
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 Marin Tonkovi ć, v.r. 
 
 

16. 
Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, 

broj 82/13) i članka 40. Statuta Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane na sjednici održanoj 
dana 21. ožujka 2017. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom 

na području Općine Funtana – Fontane 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim 

vlakom na području Općine Funtana – Fontane (u daljnjem tekstu: Općina), te uvjeti i 
postupak provođenja natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem 
tekstu: Natječaj). 
 

Članak 2. 
Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na temelju ugovora o obavljanju 

prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji se zaključuje po 
provedenom postupku natječaja za obavljanje ove djelatnosti. 

Ugovor se zaključuje na vrijeme od jedne (1) godine uz plaćanje godišnje naknade. 
Početni iznos godišnje naknade iznosi 21.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

Izuzetno od odredbi članka 2. Odluke u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, 
sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, Općinski načelnik može 
zaključkom odobriti prometovanje cestovnim vlakom bez provođenja natječaja, na vrijeme od 
najviše 15 dana i uz naknadu koju odredi. 
 
 
 



Broj: 1/2017 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 23  

Članak 4. 
Djelatnost prijevoza cestovnim vlakom obavlja se od 09.07.2017. godine do najkasnije 

30.09.2017. godine. 
Relacija prometovanja cestovnim vlakom je Bijela Uvala – šetnica Funtana-Bijela 

Uvala – Ulica Coki – Ribarska ulica – Riva Funtana i nazad. 
 
II. NATJE ČAJ 
 

Članak 5. 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik. 
Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel). 
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Općinski 

načelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. 

 
Članak 6. 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda i njihovim dostavljanjem u 
zatvorenoj omotnici sa naznakom: „PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE 
PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM-NE OTVARAJ“. 

Rok za podnošenje ponuda iznosi petnaest (15) dana od dana objave natječaja. 
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje budu zaprimljene u pisarnici Općine 

unutar natječajnog roka bez obzira na način dostave. 
 

Članak 7. 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Općine, a u dnevnom tisku 

objavljuje se obavijest o raspisanom natječaju. 
Natječaj mora sadržavati: 

1. djelatnost za koju se isti raspisuje, 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
3. početni godišnji iznos naknade, 
4. način, mjesto i rok za podnošenje ponude na natječaj, 
5. iznos jamčevine, 
6. naznaku da ponuditelj koji odustane od ponude nakon javnog otvaranja ponuda gubi 

pravo na povrat uplaćene jamčevine, 
7. rok plaćanja naknade, 
8. podaci o osiguranju izvršenja ugovora, 
9. naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u razmatranje, 
10. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 
11. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda, 
12. uvjete za odabir najpovoljnije ponude, 
13. cijenu usluge prijevoza, 
14. relaciju i vrijeme prometovanja. 

U Odluci o raspisivanju natječaja Općinski načelnik može propisati i druge uvjete koji 
mogu biti od značenja za provođenje natječaja. 
 

Članak 8. 
Ponuda za natječaj sadrži: 

1. zahtjev s osobnim podacima, 
2. iznos naknade, 
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
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4. dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom 
vlasništvu ima turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog vlaka, 

5. isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar kojima ponuditelj dokazuje pravnu i poslovnu sposobnost te da ima 
registriranu djelatnost za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (dokaz ne 
smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana raspisivanja natječaja),  

6. potvrdu porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza plaćanja poreza i doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja (dokaz ne smije biti 
stariji od 30 dana računajući od dana raspisivanja natječaja), 

7. potvrdu Općine da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini po bilo kojoj 
osnovi, 

8. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna 
vozila), 

9. druge potvrde i dokaze u svezi s uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni vlak 
sukladno ovoj Odluci. 

 
Članak 9. 

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda. 
O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik. 
Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe 

ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa 
zainteresirane osobe. 

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja. 
U razmatranje se uzimaju samo potpune ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz 

objavljenog natječaja. 
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz ispunjenje i 

prihvaćanje uvjeta iz natječaja. 
 

Članak 10. 
Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi sa zapisnikom o provedenom natječaju, 

povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku na donošenje u roku od petnaest (15) dana od 
dana otvaranja ponuda. 

Natječaj se smatra zaključenim danom konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi. 
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu. 

 
Članak 11. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja posebice sadrži: 
1. ime i adresu ponuditelja, 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
3. iznos naknade, 
4. rok za sklapanje ugovora. 
Odluka se dostavlja svim ponuditeljima u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja. 
Protiv navedene Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

 
Članak 12. 

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 
petnaest (15) dana od dana zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude izabran 
kao najpovoljniji uračunava u naknadu. 

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina 
vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustajanju od ponude. 
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III. UGOVOR O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PRIJEVOZA CEST OVNIM 
VLAKOM 
 

Članak 13. 
Najpovoljniji ponuditelj sklapa s Općinom Ugovor u roku od petnaest (15) dana od 

dana konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi. 
Ako ponuditelj iz stavka 1. ovog članka ne sklopi Ugovor smatra se da je odustao od 

ponude i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
Ugovorom se ureduje način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom u skladu s 

ovom Odlukom. 
Ugovor se sklapa nakon podmirivanja ponuđenog godišnjeg iznosa u natječaju 

(jamčevina se uračunava u iznos naknade). 
 

Članak 14. 
Ugovor prestaje istekom vremena na koji je sklopljen. 
Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koji je sklopljen u slučajevima: 
- ako ugovaratelj prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti, 
- ako ugovaratelj ne plaća naknadu, 
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe ugovaratelja, 
- otkazom ugovora, 
- sporazumom stranaka. 
Ugovor će se otkazati i ukoliko se ugovaratelj ne pridržava odredbi ove Odluke i 

drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti. 
 
IV. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM 
 

Članak 15. 
Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač je dužan kod sebe 

imati: 
- ugovor, 
- cjenik prijevoza. 
Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač mora biti uredno 

odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni vlak mora biti 
uredan i čist. 
 

Članak 16. 
Vozač cestovnog vlaka nije dužan primiti putnika ako je: 
- putnik fizički agresivan, 
- putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava. 
Vozač cestovnog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od deset godina bez pratnje 

punoljetne osobe. 
 

Članak 17. 
Vozač cestovnog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu te ujedno izvršiti 

kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz. 
Smatra se da je račun uredan kada su na njemu naznačeni: 
- izvršitelj usluga, 
- datum vožnje, 
- broj računa, 
- novčani iznos naknade, 
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- drugi elementi koji se reguliraju u skladu sa pozitivnim propisima. 
 

Članak 18. 
Nakon završene vožnje vozač cestovnog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno 

nađene stvari predati Policijskoj postaji. 
 
V. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM  VLAKOM  
 

Članak 19. 
Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena. 
Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati: 
- naziv ugovaratelja, 
- natpis stajalište cestovni vlak, 
- vrijeme polaska i dolaska, 
- cjenik izražen u kunama. 
Pored natpisa na hrvatskom jeziku mora stajati i natpis na engleskom, njemačkom i 

talijanskom jeziku. 
 

Članak 20. 
Oznake iz članka 19. Odluke Ugovaratelj je dužan obilježiti i postaviti o svom trošku 

te prema uputama Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
VI. CIJENA USLUGE 
 

Članak 21. 
Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim vlakom, te relacije i vrijeme prometovanja 

cestovnog vlaka određuje Općinski načelnik. 
 
VII. NADZOR 
 

Članak 22. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Funtana - 

Fontane. 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Funtana-Fontane“. 
 
 
KLASA: 340-01/17-01/1 
URBROJ: 2167/07-02/11-17-2 
Funtana - Fontane, 21. ožujka 2017. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE 
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 Marin Tonkovi ć, v.r. 
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II.  Općinski načelnik 
 

1. 
Na temelju članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 

Funtana“, broj 2/13 i 4/15), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 04. siječnja 
2017. godine donio je  
 

ODLUKU 
o privremenom financiranju udruge Nogometni klub Funtana 

 
Članak 1. 

Radi ostvarivanja redovnog programa rada udruge Nogometni klub Funtana (u 
daljnjem tekstu: udruga) u vidu aktivnog učešća u sustavu natjecanja, odnosno kako ne bi 
došlo do poteškoća u njezinom radu, a u krajnjem slučaju i do prestanka rada udruge, 
odobrava se privremeno financiranje iste. 
 

Članak 2 . 
Udruga se obvezuje prijaviti na Javni poziv za financiranje programa i projekata od 

interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu (u daljnjem 
tekstu: Javni poziv). 
 

Članak 3. 
Općina Funtana-Fontane će s udrugom sklopiti Ugovor o privremenom korištenju 

sredstava Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Ugovor), a 
iznos sredstava koji se udruzi može isplatiti iznosi do maksimalno 25% sredstava isplaćenih u 
2016. godini. 

Sredstva isplaćena temeljem Ugovora činit će sastavni dio ukupno odobrenih sredstava 
putem Javnog poziva. 

 
Članak 4. 

U slučaju da udruga ne zadovolji kriterije iz Javnog poziva i ne ostvari pravo na 
financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, ista mora sredstva vratiti u Proračun u 
roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Javnog poziva.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 022-06/17-01/1 
URBROJ: 2167/07-03/15-17-1 
Funtana-Fontane, 04.01.2017. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

2. 
 Temeljem članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne 
novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja 
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koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 
63/14) te članka 57. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 
04/15) Općinski načelnik Općine Funtana, dana 10. ožujka 2017. godine donosi 

 
P L A N 

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godine (u nastavku: Plan) utvrđuje se 

sadržaj i način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van obuhvata dodijeljenih koncesija, 
sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, obilazak i kontrola, održavanje čistoće i 
prohodnosti pomorskog dobra van obuhvata koncesija i mikrolokacije za obavljanje 
djelatnosti.  

 
Članak 2. 

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, 
briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko 
korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. 

O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njegovom području, vodi 
brigu o zaštiti i održava ga Općina Funtana. 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom vrši se putem :  
• izdavanja koncesijskih odobrenja, 
• održavanja pomorskog dobra (uređenje, čišćenje i sl.). 

 
Članak 3. 

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom čine: 
1. Sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje, 
2. Sredstva koja su osigurana u Proračunu Općine Funtana za 2017. godinu. 

Za redovno upravljanje pomorskim dobrom planiraju se slijedeća sredstva: 
1. Sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje u iznosu od 

355.000,00 kn, 
2. Sredstva Proračuna Općine Funtana za 2017. godinu i drugi izvori u iznosu od 

234.000,00 kn. 
 
Gore navedena sredstva planiraju se utrošiti na redovito čišćenje i održavanje plaža, 

uređenje plaže od uvale Perila da AC Bijela uvala, odvoz smeća, održavanje zelenih površina, 
postavljanje pokretnih WC kabina, uređenje sunčališta i dr. 

 
Članak 4. 

 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom sadrži popis svih mikrolokacija na 
pomorskom dobru na području Općine Funtana, kao i popis djelatnosti koje se na njima mogu 
obavljati. 
 Sastavni dio plana je pregledna karta pomorskog dobra na kojoj su naznačene sve 
mikrolokacije za koje je moguće dati koncesijsko odobrenje. 
 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom usklađen je sa županijskim planom 
upravljanja  pomorskim dobrom. 
 

Članak 5. 
 Na pomorskom dobru van obuhvata koncesija na području Općine Funtana mogu se 
obavljati djelatnosti kako slijedi: 
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1. Gradska plaža i TN  Funtana - iznajmljivanje brodica na vesla i motorni pogon, 
jedrilica, dasaka za jedrenje, sandolina, pedalina, postavljanje aquaparka i drugih 
zabavnih sadržaja, iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, pribora i opreme za ronjenje, 
kupanje i sl.. 

2. Luka Funtana (izvan lučkog područja luke javnog prometa) – iznajmljivanje brodica 
na vesla i motorni pogon, jedrilica, daska za  jedrenje, sandolina, pedalina i sl. 

3. Područje plaže uz šetnicu Funtana - Bijela uvala - iznajmljivanje brodica na vesla, 
jedrilica, daska za jedrenje, sandolina, pedalina, ležaljki, suncobrana, skutera (jet ski), 
postavljenje aquaparka i drugih zabavnih sadržaja.   

4. Područje autokampa Puntica - iznajmljivanje brodica na vesla, jedrilica, daska za 
jedrenje sandolina, pedalina, postavljanje aquaparka i drugih zabavnih sadržaja, 
iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl.. 

 Na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH mogu se obavljati 
djelatnosti obuke ronjenja, plivanja, jedrenja i veslanja. 
 Na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH mogu se obavljati 
djelatnosti iznajmljivanja sredstava za vuču upotrebom razne opreme (banana, tuba, padobran 
i sl.), te djelatnosti iznajmljivanja plovila (jedrilica, čamaca na vesla i motorni pogon, 
sandolina, dasaka za jedrenje, pedalina i sl.). 

 
Članak 6. 

 Koncesijska odobrenja, temeljem provedenog postupka, izdaje Vijeće za davanje 
koncesijskog odobrenja. 
 Koncesijsko odobrenje za obavljanje navedenih djelatnosti na utvrđenim 
mikrolokacijama  pomorskog dobra izdaje se u pravilu za vremenski period od 1 godine, a 
maksimalno do 5 godina. 
 Iznimno, koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, a koje 
se odnose na kulturne, zabavne sportske i komercijalne priredbe može se dati i na vremenski 
period određen na dane. 
  

Članak 7. 
 Prilikom ishodovanja koncesijskog odobrenja plaća se naknada za obavljanje 
djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom 
dobru, a koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
 

Članak 8. 
 Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 342-01/17-01/4 
URBROJ: 2167/07-03/31-17-1 
Funtana-Fontane, 10.03.2017.  
 
 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 
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3. 
 Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“, broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od 
interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 8/15) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi 

 
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 
 

Članak 1.  
 Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se 
prijavile na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu (KLASA: 402-01/17-01/2, URBROJ: 
2167/07-03/15-17-2 od dana 18. siječnja 2017. godine). 
 

Članak 2. 
 U skladu s Prijedlogom za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte 
udruga (KLASA: 023-01/17-01/4, URBROJ: 2167/07-01/15-17-11 od dana 20. ožujka 2017. 
godine), koji je dalo Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava prijavljenih na Javni poziv iz članka 
1. ove Odluke, financirat će se provedba programa i projekata udruga u području kulture, 
sporta i rekreacije, socijalne skrbi te ostalih društvenih potreba, i to kako slijedi: 
 

Prioritetno 
područje Udruga  Program ili projekt Odobreni 

iznos 

Kultura  Mendule Vrsar  
Uvježbavanje i promicanje zborskog 
pjevanja te organizacija raznih 
kulturno-glazbenih događanja 

12.000,00 kn  

Sport i 
rekreacija  

Nogometni klub 
Funtana 

Razvoj sportskih aktivnosti kroz 
nogomet  

370.000,00 kn 

Odbojkaški klub 
Funtana-Vrsar 

Razvoj sportskih aktivnosti kroz 
odbojku  

100.000,00 kn 

Boćarski klub 
Funtana 

Natjecateljska 2017. godina 70.000,00 kn 

Klub ritmičke i 
estetske 
gimnastike Galatea 

Razvoj KREG-a Galatea  10.700,00 kn  

Sportsko ribolovno 
društvo Grma 

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima 
i organizacija klupskih takmičenja  

5.000,00 kn 

Klub ritmičko 
sportske 
gimnastike Poreč 

Poticanje i promicanje hrvatske 
gimnastike i sporta 

5.000,00 kn  

Ronilački klub 
Ugor 

Program rada Ronilačkog kluba Ugor 
za 2017. godinu 

3.800,00 kn 

Kickboxing klub 
Vrsar 

Kickboxing sport  3.500,00 kn  
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Vaterpolo klub 
Vrsar  

Vaterpolo te škola plivanja školske i 
predškolske djece 

2.500,00 kn 

Jedriličarski klub 
Horizont Poreč 

Popularizacija jedrenja i rekreativno 
jedrenje 

2.400,00 kn  

Nogometni klub 
Montraker  

Nogometni klub Montraker  2.000,00 kn 

Stolnoteniski klub 
Funtana  

Stolni tenis – rekreacija i škola  2.000,00 kn 

Stolnoteniski klub 
Vrsar  

Stolni tenis 2017.  2.000,00 kn 

Socijalna 
skrb  

Društvo 
distrofičara Istre  

Integracija osoba oboljelih od mišićne 
distrofije – neuromuskularnih bolesti s 
područja općine Funtana u 2017. 
godini  

5.600,00 kn 

Udruga roditelja 
osoba s 
kombiniranim 
smetnjama u 
psihofizičkom 
razvoju Istarske 
županije - Pula 

Socijalizacija i integracija osoba s 
intelektualnim teškoćama  

5.500,00 kn 

Društvo invalida 
Poreč  

Mobilni tim 5.200,00 kn 

Sigurna kuća Istra 
Pomoć ženama žrtvama obiteljskog 
nasilja  

2.100,00 kn 

Ostale 
društvene 
potrebe  

Ženska udruga 
Loza Funtana  

Zdraviji život 42.000,00 kn 

Društvo Naša 
djeca Vrsar 

Akcije i aktivnosti s djecom i za djecu 
u slobodnom vremenu  

36.000,00 kn 

Sindikat 
umirovljenika 
Hrvatske 

Skrb za ostvarenje socijalnih, 
ekonomskih i građanskih prava 
umirovljenika i starijih osoba te 
osmišljavanje i organiziranje 
aktivnosti u slobodno vrijeme 
umirovljenika i starijih osoba  

13.000,00 kn 

Udruga 
dragovoljaca i 
veterana 
Domovinskog rata 
Republike 
Hrvatske  

Program rada UDVDR-a RH 
Podružnice IŽ-a Ogranka Poreč za 
2017. godinu  

7.000,00 kn 

 
Članak 3. 

 S udrugama iz članka 2. ove Odluke sklopit će se ugovori o financijskoj potpori 
projektu/programu iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, a nadležnost nad 
njihovom provedbom imat će Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine 

Funtana-Fontane, a objavljuje se na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane 
(www.funtana.hr) i „Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 402-01/17-01/2 
URBROJ: 2167/07-03/15-17-33 
Funtana-Fontane, 20.03.2017. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

4. 
 Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 14. stavka 3. Odluke o dodjeli 
nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za 
provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 
07/16) te članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, 
broj 02/13 i 04/15), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi 

 
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 
 

Članak 1.  
 Ovom se Odlukom utvrđuju nekretnine/prostori u vlasništvu Općine Funtana-Fontane 
(u daljnjem tekstu: nekretnine) koje se dodjeljuju na korištenje udrugama koje su se prijavile 
na Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na 
korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/17-
01/1, URBROJ: 2167/07-03/15-17-2 od dana 18. siječnja 2017. godine). 
 

Članak 2. 
 U skladu s Prijedlogom Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje i sklapanju Ugovora 
o korištenju nekretnine (KLASA: 023-01/17-01/5, URBROJ: 2167/07-01/15-17-11 od dana 
20. ožujka 2017. godine), koji je dalo Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje 
udrugama, dodjeljuju se nekretnine na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od 
interesa za opće dobro, i to kako slijedi: 
 

Nekretnina Udruga 

Redni broj 1. – Put Perila 26, Funtana i k.č. broj 800/1 Boćarski klub Funtana 

Redni broj 2. – Ograde 27, Funtana i k.č. broj 1390 Nogometni klub Funtana 
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Članak 3. 
 S udrugama iz prethodnog članka ove Odluke sklopit će se ugovori o korištenju 
nekretnina, a nadležnost nad njihovom provedbom imat će Jedinstveni upravni odjel Općine 
Funtana-Fontane. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine 

Funtana-Fontane, a objavljuje se na službenoj web stranici (www.funtana.hr) i oglasnim 
pločama Općine Funtana-Fontane te u „Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 372-03/17-01/1  
URBROJ: 2167/07-03/15-17-9 
Funtana-Fontane, 20.03.2017. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

5. 
Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službeni 

glasnik Općine Funtana“ broj 3/10, 3/11, 2/15 i 1/16), te članka 57. Statuta Općine Funtana-
Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 2/13 i 4/15) Općinski načelnik Općine 
Funtana-Fontane dana 21. ožujka 2017. godine donosi 
 

P R A V I L N I K 
o korištenju javnih površina  

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak za dodjelu, visina poreza, način i 

rokovi plaćanja poreza na korištenje javnih površina dodijeljenih na korištenje za postavljanje 
terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, 
reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga. 
 

Članak 2. 
Izgled, oblik, lokacija, namjena, način korištenja terasa, kioska, štandova, zabavnih-

sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i 
ostaloga moraju biti sukladni uvjetima navedenim u Odluci o davanju na korištenje javnih 
površina na području općine Funtana-Fontane (u daljnjem tekstu Odluka), odnosno može ih 
uvjetovati Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, uz prethodnu preporuku Komisije za 
dodjelu javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih 
radnji, pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga (u daljnjem 
tekstu Komisija). 
 

Članak 3. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane obavlja sve poslove u svezi s 

dodjelom javne površine za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih 
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radnji, pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga, te donosi 
Odobrenje o dodjeli iste na korištenje u određenom vremenskom razdoblju. 
 

Članak 4. 
Jedinstveni upravni odjel svaku lokaciju koju dodjeljuje na korištenje za postavljanje 

terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, 
reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga može označiti vidljivom oznakom na tlu. 
 
II. POSTUPAK DODJELE JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 5. 
Odluku o početku postupka oglašavanja, kao i odluku o dodjeli javnih površina za 

postavljanje kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji i pokretnih ili montažnih 
objekata donosi Komisija, koju imenuje Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane na rok od 
4 (četiri) godine. 

Javne površine radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih 
objekata dodjeljuje Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane uz prethodno mišljenje 
Komisije o prijedlogu njenog uređenja. 
 

Članak 6. 
Komisija ima pet članova. 
Komisija radi na sjednicama. 
Sjednicu Komisije saziva predsjednik ili zamjenik predsjednika. 
Sjednice Komisije se mogu održati ako im prisustvuje većina članova. 
Komisija odlučuje većinom glasova svih članova. 
Odluku potpisuje predsjednik ili zamjenik. 
O radu Komisije vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili zamjenik komisije i 

zapisničar. 
 

Članak 7. 
Na odluke Komisije nezadovoljna stranka ima pravo prigovora, prema odredbama 

Odluke. 
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana. 
O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane. 
Odluka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane je konačna. 

 
Članak 8. 

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Funtana-Fontane. 
 

Članak 9. 
Javna površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, 

pokretnih ili montažnih objekata, te reklamiranje na stupovima javne rasvjete dodjeljuje se 
putem oglašavanja na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Funtana-Fontane, a 
može se objaviti i u dnevnom tisku. 

Oglašavanjem se pozivaju zainteresirani građani da iskažu svoj interes za pojedinu 
lokaciju. 

Iznimno, u odnosu na 1. stavak ovog članka Općinski načelnik Općine Funtana-
Fontane, uz prethodno mišljenje Komisije, može neposredno, uz ili bez naknade, javnu 
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površinu dodijeliti za postavljanje kioska, štanda ili pokretnog ili montažnog objekta 
slijedećim pravnim ili fizičkim osobama: 

1. ustanovama ili zadrugama registriranim za obavljanje sportske, tehničke, kulturne, 
humanitarne, socijalne ili druge slične djelatnosti radi realizacije određenog projekta 
iz njihove djelatnosti, te 

2. socijalno ugroženim osobama - korisnicima socijalne skrbi s područja Općine 
Funtana-Fontane, na temelju pisane preporuke nadležnog socijalnog radnika. 
Javne površine koje se daju na korištenje radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, 

trgovačkih ili drugih objekata, reklamiranja i oglašavanja, osim reklamiranja na stupovima 
javne rasvjete, dodjeljuju se neposrednom pogodbom. 
 

Članak 10. 
Objavljeni oglas sadrži: 

1. skicu područja s oznakom lokacije javne površine za postavljanje kioska, štanda, 
zabavne-sportske i slične radnje, pokretnog ili montažnog objekta i stupova javne 
rasvjete, 

2. namjenu za koju se može određena javna površina (lokacija) koristiti,  
3. vrijeme na koje se javna površina (lokacija) dodjeljuje,  
4. početnu cijenu i visinu jamčevine, te 
5. druge uvjete koje odredi Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane uz prethodno 

mišljenje Komisije u skladu s Odlukom i ovim Pravilnikom. 
 

Članak 11. 
Ponuda na oglas mora sadržavati: 

1. osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime/ime obrta ili tvrtke, OIB, adresa 
stanovanja/adresa obrta ili tvrtke, žiro račun i broj kontakt telefona), 

2. precizno navedenu lokaciju za koju se ponuđač natječe, 
3. robu/uslugu koju ponuđač želi prodavati/pružati, 
4. visinu poreza na korištenje javne površine koju ponuđač nudi za određenu lokaciju, 
5. dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% od početne godišnje (sezonske) visine 

poreza na korištenje javne površine za određenu namjenu i lokaciju, 
6. obrtnicu, izvod iz registra trgovačkog suda za pravne osobe ili neki drugi dokaz o 

mogućnosti obavljanja djelatnosti na lokaciji i za djelatnost za koju se natječe, 
7. izjavu o nepostojanju duga, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Funtana-Fontane, 
8. izjavu o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari bez prethodnog upozorenja, (robe za 

prodaju, štandove, kioske, zabavne-sportske ili slične radnje, pokretne ili montažne 
objekte, te reklamne predmete) od strane komunalnog redarstva Općine Funtana-
Fontane, na svoj trošak, u slučaju nepridržavanja općinskih propisa uopće, ili izdanog 
Odobrenja ili sklopljenog Ugovora između Općine Funtana-Fontane i korisnika javne 
površine, 

9. uvjerenje policijske uprave o prebivalištu podnositelja ponude (odgovorne osobe u 
tvrtki ili obrtnika) iz kojega će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području 
Općine Funtana-Fontane, 

10. za pokretne ili montažne objekte, zabavne-sportske ili sli čne radnje i kioske sliku ili 
skicu objekta sa jasno naznačenim dimenzijama i plan-skicu uređenja javne površine, 
koja se daje na korištenje, s naznačenim dimenzijama oko pokretnog ili montažnog 
objekta. 
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Članak 12. 
Rok za podnošenje ponude je najmanje 8 dana od dana objave oglasa, a određuje ga 

Jedinstveni upravni odjel prilikom objavljivanja Oglasa ovisno o potrebi. 
Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda provodi Komisija, bez nazočnosti 

ponuditelja, o čemu sastavlja zapisnik. 
Komisija o prispjelim ponudama odlučuje u roku od 8 dana od isteka roka za 

podnošenje ponuda. 
Nepotpune, nepravovremene, kao i ponude ponuđača koji nisu podmirili svoje obveze, 

prema Općini Funtana-Fontane po bilo kojoj osnovi se odbacuju. 
 

Članak 13. 
Komisija između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuđača 

temeljem slijedećeg kriterija: 
1. dužine neprekidnog prebivališta podnositelja ponude (odgovorne osobe u tvrtki ili 

obrtnika) na području Općine Funtana-Fontane u zadnjih 25 godina, na temelju  
uvjerenja nadležnog tijela, 

2. visine ponuđene cijene, 
3. okolnosti da  u svom poslovanju nije kršio odredbe općinskih odluka i drugih propisa, 
4. okolnosti da je ponuđač raniji korisnik javne površine i da prihvaća najvišu ponuđenu 

cijenu. 
Za posebne odrednice u smislu estetskog izgleda te posebnih uvjeta korištenja javne 

površine nadležna je Komisija, pri čemu ista zadržava pravo diskrecione ocjene pri 
odlučivanju o pojedinim pitanjima.  
  

Članak 14. 
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača Komisija objavljuje u roku od 15 dana, od 

dana isteka roka za podnašanje ponuda. 
 

Članak 15. 
Pravna ili fizička osoba kojoj se lokacija dodijeli, dužna je pridržavati se Odluke. 

 
Članak 16. 

Najpovoljnijem ponuđaču će Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane izdati 
Odobrenje za korištenje javne površine za postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i 
slične radnje, pokretnog ili montažnog objekta, te reklamnih predmeta na stupovima javne 
rasvjete u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja na oglasnoj ploči Općine 
Funtana-Fontane, u slučaju da je ispunio sve obveze iz natječaja, te nakon potpisivanja 
Ugovora. 

Najpovoljniji ponuđač dužan je najdalje do 01. lipnja tekuće godine, odnosno za 
natječaje koji završavaju nakon 15. svibnja u roku 15 dana od dana primitka Odobrenja, 
postaviti kiosk, štand, zabavnu-sportsku i sličnu radnju, pokretni ili montažni objekt na 
dodijeljenu lokaciju i započeti s radom. Iznimno i nakon toga roka uz suglasnost Općinskog 
načelnika Općine Funtana-Fontane. 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po stavku 2. ovog članka gubi pravo 
korištenja javne površine. Komunalni redar Općine Funtana-Fontane sastavit će Zapisnik na 
licu mjesta, odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane će, na osnovi 
navedenog Zapisnika donijet Odluku o oduzimanju odobrenja za korištenje javne površine, 
slijedom čega Komisija može uz prethodnu pismenu obavijest, donijeti odluku o dodjeli iste 
javne površine drugoj zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je svoj interes iskazala 
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javljanjem na isti natječaj i ponudila sljedeću, za Općinu Funtana-Fontane, najpovoljniju 
ponudu. 

U navedenom slučaju iz stavka 3. ovog članka, već uplaćeni iznos poreza za korištenje 
navedene javne površine se ne vraća. 
 

Članak 17. 
Osim razloga iz prethodnog članka, odobrenje za korištenje će prestati važiti ili će se 

izdano oduzeti: 
• istekom vremena za koje je Odobrenje izdano, te 
• u slučaju korištenja javne površine suprotno navedenom u Odobrenju i/ili Ugovoru 

sklopljenom između najpovoljnijeg ponuđača i Općine Funtana-Fontane. 
• u slučaju davanja javne površine drugom korisniku u podzakup ili na drugi način 

trećima prepustiti obavljanje djelatnosti na predmetnoj površini, bez suglasnosti 
Općinskog načelnika. 

 
III. VISINA POREZA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJE KATA 
 

Članak 18. 
Visina poreza za korištenje javne površine određuju se ovisno o namjeni. 

 
KIOSCI 

 
Članak 19. 

Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje kioska određuju se kako 
slijedi: 

 

R.br Lokacija  
Broj 

lokacija 
Namjena  

Početna 
cijena (kn) 

Period 
korištenja 

1. 

Javna površina na 
terasi ispred prostorija 
TZO Funtana i 
Općine Funtana 

1 
prodaja novina, 
duhanskih proizvoda, 
srećka i sl. 

8.000,00 3 godine 

2. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
prodaja novina, 
duhanskih proizvoda, 
srećka i sl. 

7.000,00 3 godine 

 
Za kioske električna energija i voda nisu osigurani, a ukoliko je moguće korištenje 

električne energije ili vode s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije ili 
vode će se posebno regulirati Ugovorom uz internu kontrolu potrošnje. 
 
POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI 
 

Članak 20. 
Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje pokretnih ili montažnih 

objekata određuju se kako slijedi: 
 

R.br Lokacija  
Broj 

lokacija Namjena  
Početna 

cijena (kn) 
Period 

korištenja 

1.1. 
Gradska plaža 
Funtana  (kod Tur. 
naselja Funtana)  

1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

64.000,00 3 godine 
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1.2. 
Gradska plaža 
Funtana  (kod Tur. 
naselja Funtana) 

1 
priprema i 
usluživanje pića i 
sladoleda 

15.000,00 3 godine 

2.1. 
Šetnica Funtana – 
Bijela Uvala 

3 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

50.000,00 3 godine 

2.2. 
Šetnica Funtana – 
Bijela Uvala 

1 
ambulantna prodaja 
sladoleda iz kolica – 
bicikla 

5.000,00 1 godina 

3. 
Riva – područje luke 
Funtana 

1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

15.000,00 
Od 01.05 do 
30.09. tekuće 

godine 

4. Zona Perili 1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

15.000,00 3 godine 

5.1. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

15.000,00 3 godine 

5.2. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

15.000,00 3 godine 

5.3. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
prodaja kruha i 
pekarskih proizvoda 

7.500,00 3 godine 

5.4. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
prodaja prehrambenih 
proizvoda - ribarnica 

7.500,00 3 godine 

5.5. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

2 prodaja voća i povrća 7.500,00 3 godina 

5.6. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

2 
prodaja rekvizita za 
plažu 

7.500,00 1 godina 

5.7. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki) 

1 
iznajmljivanje 
bicikala, skutera i sl. 

3.000,00 1 godina 

6. Nogometno igralište 1 
priprema i 
usluživanje hrane, 
pića, sladoleda 

5.000,00 1 godina 

 
Javna površina za postavljanje pokretnog ili montažnog objekta određenog u 

tabličnom prikazu pod rednim brojem 2.1. na lokaciji Šetnica Funtana – Bijela Uvala, 
mikrolokacija na k.č.342 K.O. Funtana, daje se na korištenje s montažnim objektom. U svrhu 
osiguranja radi namirenja novčanog potraživanja po osnovi naknade štete na montažnom 
objektu koja može nastati isključivom krivnjom korisnika montažnog objekta, korisnik javne 
površine dužan je Općini Funtana-Fontane izdati bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 
bilježnika u visini nabavne vrijednosti montažnog objekta ili na prvi veći iznos. 

Za pokretne ili montažne objekte električna energija i voda nisu osigurani, a ukoliko je 
moguće korištenje električne energije ili vode s općinskih brojila, način plaćanja potrošene 
električne energije ili vode će se posebno regulirati Ugovorom uz internu kontrolu potrošnje. 

Visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih ili montažnih 
objekata za vrijeme održavanja ribarskih fešti, fešte Sv. Bernarda ili sličnih manifestacija u 
Funtani utvrđuje se kako slijedi: 

1. ribarske fešte na rivi, posluživanje hrane i pića, dnevno……………… 1.000,00 kn 
2. ribarske fešte na rivi, posluživanje pića, dnevno………………………... 500,00 kn 
3. ribarske fešte na rivi, štandovi trgovačkom robom i plodinama, dnevno.. 200,00 kn 
4. fešta Sv. Bernarda, posluživanje hrane i pića, dnevno...……….……… 1.000,00 kn 
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5. fešta Sv. Bernarda, posluživanje pića, dnevno...……….…………...…… 500,00 kn 
6. fešta Sv. Bernarda, štandovi trgovačkom robom i plodinama, dnevno...... 257,50 kn 
7. fešta Sv. Bernarda, prodaja vlastitih proizvoda………………………….. 150,00 kn   
8. za ostale manifestacije visinu poreza na korištenje javne površine utvrdit će 

Općinski načelnik posebnom odlukom. 
 
ŠTANDOVI 
 

Članak 21. 
Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje štandova određuju se kako 

slijedi: 
 

R.br Lokacija  Broj 
lokacija 

Namjena  Početna 
cijena (kn) 

Period 
korištenja 

1.1. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki)  

2 
prodaja suvenira , 
predmeta od stakla, 
keramike, plastike… 

2.000,00 1 godina 

1.2. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki)  

2 prodaja bižuterije 2.000,00 1 godina 

1.3. 
Ribarska ulica (ljetna 
tržnica Coki)  

2 prodaja voća i povrća 2.000,00 1 godina 

 
Za štandove električna energija i voda nisu osigurani, a ukoliko je moguće korištenje 

električne energije ili vode s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije ili 
vode će se posebno regulirati Ugovorom uz internu kontrolu potrošnje. 
 
TERASE 
 

Članak 22. 
Visina poreza na korištenje javnih površina radi formiranja terasa u sklopu 

ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata utvrđuje se po m2 kako slijedi: 
1. ZONA – područje naselja Funtana 

• za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.) 3,60 kn/m2; 
• za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.) 614,40 kn/m2; 
• za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12) 656,40 kn/m2. 

2. ZONA – riva  
• za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.) 1,80 kn/m2; 
• za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.) 250,00 kn/m2; 

3. ZONA – područje gradske plaže, šetnice Funtana – Bijela Uvala i tržnice 
• za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.) 1,80 kn/m2; 
• za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.) 150,00 kn/m2. 

 
ZABAVNE-SPORTSKE RADNJE I SLI ČNE RADNJE 
 

Članak 23. 
Visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje zabavno-sportske radnje ili 

sličnih radnji određuje se kako slijedi: 
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R.br Lokacija  
Broj 

lokacija Namjena  
Početna 

cijena (kn) 
Period 

korištenja 

1. zona „Perili“  1 
trampolini, gumeni 
gradovi, gumeni 
tobogan i sl… 

10.000,00 1 godina 

2. Zelena laguna   1 
sportsko – 
rekreacijsko jahanje 

10.000,00 1 godina 

 
Za zabavne-sportske radnje ili slične radnje električna energija i voda nisu osigurani, a 

ukoliko je moguće korištenje električne energije ili vode s općinskih brojila, način plaćanja 
potrošene električne energije ili vode će se posebno regulirati Ugovorom uz internu kontrolu 
potrošnje. 
 
OSTALE NAMJENE 
 

Članak 24. 
Visina poreza za korištenje javne površine za ostale namjene određuje se kako slijedi: 
Porez na korištenje javnih površina za postavljanje skela, odlaganje građevinskog i 

ostalog materijala utvrđuje se u visini 0,40 kn/m2 dnevno. 
Visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje reklamnih i oglasnih 

predmeta određuje se u iznosima kako slijedi: 
 

R.br Vrsta reklamnog ili oglasnog predmeta iznos u (kn) 
vremensko 
razdoblje 

1. transparenti 100,00 dnevno 

2. jednostrani i dvostrani samostojeći panoi-stalci do 2m2  10,00 dnevno 

3.1. reklamni panoi u sklopu kioska i sl. – do 2m2 4,00 dnevno 

3.2. reklamni panoi u sklopu kioska i sl. – do 2m2 1.200,00 godišnje 

4.1. 
reklamne table montirane na fiksirane nosače, jednostrane i dvostrane – 
do 1m2 

500,00 godišnje 

4.2. 
reklamne table montirane na fiksirane nosače, jednostrane i dvostrane – 
od 1 do 2m2 

800,00 godišnje 

4.3. 
reklamne table montirane na fiksirane nosače, jednostrane i dvostrane – 
od 2 do 4m2 

1.200,00 godišnje 

4.4. 
reklamne table montirane na fiksirane nosače, jednostrane i dvostrane – 
od 4 do 6m2 

2.000,00 godišnje 

4.5. 
reklamne table montirane na fiksirane nosače, jednostrane i dvostrane – 
preko 6m2 

3.000,00 godišnje 

5. 
stolovi – klupe ili sl. za promotivne aktivnosti uz profitabilni karakter – 
za vrijeme turističke sezone 

500,00 dnevno 

6. 
stolovi – klupe ili sl. za promotivne aktivnosti uz profitabilni karakter – 
van turističke sezone 

150,00 dnevno 

7. stolovi – klupe ili sl. za promotivne aktivnosti uz neprofitabilni karakter  100,00 dnevno 

8. zvučno oglašavanje  100,00 sat 

 
Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje reklama na 

stupovima javne rasvjete, veličine do 1 m2 i težine do 10 kg iznosi 450,00 kuna godišnje po 
jednom stupu. 

Porez na korištenje javne površine za ostale namjene utvrđuje se u visini 4,80 kn/m2 
dnevno.  
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IV. NAČIN PLAĆANJA POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 25. 
Porez na korištenje javne površine plaća se temeljem Rješenja o razrezu poreza za 

korištenje javne površine koje donosi Jedinstveni upravi odjel Općine Funtana-Fontane. 
 

Članak 26. 
Porez na korištenje javne površine za postavljanje kioska, pokretnih ili montažnih 

objekata, štandova i zabavnih-sportskih radnji, plaćaju fizičke i pravne osobe u tri rate:  
• 10% od početne visine poreza za korištenje javne površine prilikom natječaja (kao 

jamčevina), prije izdavanja Odobrenja, 
• razliku do 50% od ponuđene godišnje cijene plaća se do 15.06. tekuće godine, 
• preostalih 50% od ponuđene godišnje cijene plaća se do 01.08. tekuće godine. 

Kiosci i pokretni ili montažni objekti naredne i idućih godina/sezonu, za koju se dobije 
Odobrenje, plaćanje vrše na način da se 50% od ponuđene godišnje/sezonske visine poreza 
plaća do 15.06., a preostalih 50% do 01.08. tekuće godine. 
 

Članak 27. 
Porez na korištenje javne površine za formiranje terasa u sklopu ugostiteljskog, 

trgovačkog ili drugog objekta plaćaju fizičke i pravne osobe u više rata, kako slijedi: 
• za dnevno korištenje javnih površina plaćanje se vrši odjednom, u roku od 8 dana od 

dana dostave Rješenja, za ukupan broj dana, nakon podnošenja zahtjeva, a prije 
izdavanja Odobrenja. 

• za sezonsko korištenje javnih površina u 6 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu 
nakon podnošenja zahtjeva, u roku od 8 dana od dana dostave Rješenja, a prije 
izdavanja Odobrenja, dok ostale pet dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu. 

• za godišnje korištenje javne površine u 12 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu 
nakon podnošenja zahtjeva, u roku od 8 dana od dana dostave Rješenja, a prije 
izdavanja odobrenja dok ostale rate dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu. 

 
Članak 28. 

Porez na korištenje javne površine za dnevne i višednevne potrebe reklamiranja i 
oglašavanja plaća se u cijelosti nakon podnošenja zahtjeva, najkasnije 8 dana od izdavanja 
Rješenja, a prije izdavanja Odobrenja za korištenje tražene javne površine, dok se godišnji 
porez na korištenje javne površine za potrebe reklamiranja i oglašavanja plaća za prvu godinu 
korištenja javne površine u dvije rate, a svaku sljedeću odjednom. Prva rata plaća se u roku od 
8, a druga u roku od 60 dana od izdavanja Rješenja. Za sljedeće godine, za koje se izdaje 
Odobrenje za korištenje javne površine, porez se plaća odjednom i to do 31.01. tekuće godine 
za koju se porez obračunao. 

Visina poreza za godišnje korištenje javne površine za prvu godinu korištenja, 
razmjerno će se smanjiti, ovisno o tome kojega je datuma izdano Rješenje za obračun 
godišnjeg poreza. 

 
Članak 29. 

Porez na korištenje javne površine u svim ostalim slučajevima plaća se u cijelosti 
nakon podnošenja zahtjeva, najkasnije 8 dana od izdavanja Rješenja, a prije izdavanja 
Odobrenja za korištenje tražene javne površine. 
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Članak 30. 
Ponuđačima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena 

jamčevina će se vratiti u roku 15 dana, dok u slučaju da ponuđač odustane od već dobivene 
lokacije, ili da mu Jedinstveni upravni odjel oduzme Odobrenje, jamčevina se zadržava. 
 
V. UVJETI KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 31. 
Korisnik ne može, bez pismene suglasnosti Komisije, javnu površinu iz Odobrenja 

dati na korištenje trećoj osobi, niti dati u podzakup ili na drugi način trećima prepustiti 
obavljanje djelatnosti na predmetnoj površini. 

Iznimno, uz prethodnu suglasnost Komisije korisnik može iz naročito opravdanih 
razloga unutar roka trajanja Odobrenja, prenijeti svoje pravo na treću osobu. 

Pod naročito opravdanim razlozima smatra se slučaj smrti u užoj obitelji, bolesti, 
preseljenja i slično. 
  
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju javnih 

površina („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 3/15, 6/15, 3/16 i 8/16). 
 

Članak 33. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Općinskog načelnika 

Općine Funtana-Fontane, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 011-01/17-01/1 
UR.BROJ: 2167/07-03/31-17-1 
Funtana-Fontane, 21.03.2017. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

6. 
 Na temelju članka 5. Pravilnika o korištenju javnih površina („Službeni glasnik 
Općine Funtana“, broj 01/17), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 22. ožujka 
2017. godine, donosi  
 

ODLUKU  
o imenovanju 

Komisije za davanje na korištenje javnih površina  
 

Članak 1. 
U Komisiju za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Funtana-

Fontane za četverogodišnje razdoblje imenuju se: 

1. Laris Ritoša, za predsjednika, 
2. Đankarlo Milokanović, za zamjenika predsjednika, 
3. Slavica Belević, za člana, 
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4. Neven Laković, za člana, 
5. Karmen Pilat, za člana. 

 
Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Komisije za 
davanje na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 3/15). 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 

 
 
KLASA: 363-01/17-01/40 
URBROJ:2167/07-03/31-17-2 
Funtana-Fontane, 22.03.2017. 

 
 OPĆINSKI NA ČELNIK 

Mladen Grgeta, v.r. 
 
 
 


