
   

ISSN 1846-4246 

 
 

 

 
SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE FUNTANA  

 
 
 
 
 

 
 
 

Broj: 2/16 
 

Godina: X. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLUŽBENI GLASNIK OP ĆINE FUNTANA 
 
Funtana-Fontane, 31.03.2016. god. 
 
Broj: 2/16 
 
Godina: X. 
 
ISSN 1846-4246 
 
 
Izdavač: OPĆINA FUNTANA-FONTANE 
 
Uredništvo: B. BORISIJA 2, FUNTANA 
 
Odgovorni urednik: SARA KLARI Ć 
 
 
Izlazi po potrebi 



   

S A D R Ž A J 
 

 
I.  Općinsko vijeće 

 
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 

Funtana-Fontane u 2015. godini……………………………………………………... 
69 

11. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Funtana-Fontane za 2016.-2019. godinu…………………………... 

 
69 

12. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu…………………………………………… 

 
70 

13. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine 
Funtana-Fontane……………………………………………………………………… 

 
71 

14. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2015. 
godinu………………………………………………………………………………… 

 
72 

15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Funtana-Fontane u 2015. godini……………………………………………………... 

 
78 

16. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 
Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine………………………. 

 
79 

17. Godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane… 79 
18. Odluka o određivanju lokacije i upravljanju reciklažnim dvorištem………………… 81 
19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava 

programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i 
projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. 
godinu………………………………………………………………………………… 

 
 
 

81 
 
 

 
II.    Općinski načelnik 

 
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana za 2016. godinu... 82 
3. Odluka 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 2016. godinu…………………………………………… 

 
 

84 
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 2015. 

godini…………………………………………………………………………………. 
 

86 
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih 

sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva………………………………..   
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 2/2016 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 69  

I.  Općinsko vijeće 
 

10. 
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 30. ožujka 2016. 
godine, donosi 
   

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 
  

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

Funtana-Fontane za 2015. godinu. 
  

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

Fontane za 2015. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.  
  

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

glasniku Općine Funtana".  
  
 
KLASA: 214-01/15-01/15 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-16 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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

 
 

11. 
 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 30. ožujka 2016. 
godine, donosi 

 
ZAKLJU ČAK 

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  
na području Općine Funtana-Fontane za 2016. - 2019. godinu 

 
I. 

 Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Funtana-Fontane za 2016. - 2019. godinu. 
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II. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-

Fontane za 2016. - 2019. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka. 
 

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

glasniku Općine Funtana". 
 

KLASA: 214-01/15-01/15 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-17 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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

 
 

12. 
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 30. ožujka 2016. 
godine, donosi 
   

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu 
 

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

Fontane za 2016. godinu. 
  

II. 
Godišnji plan razvoja 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: 214-01/15-01/15 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-18 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 
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13. 
Na temelju članka 18. stavka 4. 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 dana 30. ožujka 2016. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na  

području Općine Funtana - Fontane 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom, određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na 

području Općine Funtana - Fontane, na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog 
djelokruga Općine za potrebe Općine obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. 
 

Članak 2. 
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva 

organiziranje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, a koji se odnose na planiranje, 
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

U cilju provedbe odredbe st. 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za 
potrebe nadležnih tijela Općine Funtana - Fontane: 

• priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava, 

• sudjeluje  u izradi procjena rizika od velikih nesreća, 
• sudjeluje u pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite, 
• sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 
• sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite, 
• sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite, 
• sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
• sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i 

katastrofama. 
 

Članak 3. 
Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz 

svog samoupravnog djelokruga Općine Funtana - Fontane i Vatrogasna zajednica Istarske 
županije uređuju posebnim Sporazumom. 
 

Članak 4. 
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, 

odgovornost i druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike. 
 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Funtana – Fontane za potpisivanje Sporazuma 

iz članka 4. ove Odluke. 
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Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 214-01/16-01/1 
URBROJ: 2167/07-02-31-16-3 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA – FONTANE 
 

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

 
 

14. 
 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 30. ožujka 2016. godine, donosi 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KOMUNALNIH POTREBA 
 OPĆINE FUNTANA ZA 2015. GODINU 

 
Članak 1. 

Izvješće o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2015. godinu 
sastoji se od: 

• Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Funtana-Fontane za 2015. godinu, 

• Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 
Funtana-Fontane za 2015. godinu. 

 
Članak 2. 

I.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE FUNTANA-FONTANE U 2015. 
GODINI 
 
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane u 2015. 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. održavanje deponija, 
7. održavanja nerazvrstanih cesta, 
8. održavanje javne rasvjete, 
9. održavanje groblja, 
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10. protupožarne zaštite i civilne zaštite, 
11. ostali rashodi, 

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
 
Održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini je obuhvatilo: 
 
1. odvodnja atmosferskih voda 
 PLAN IZVRŠENJE 
Tekuće i investicijsko održavanje oborinske kanalizacije 30.000,00 kn 0,00 kn 

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, realizirana u iznosu od 0,00 kn.  
 
2. održavanje čistoće javnih površina 
 PLAN IZVRŠENJE 
Odvoz smeća i krupnog otpada                                                      30.000,00 kn   10.100,00 kn 
Mehaničko pometanje ulica i trgova 8.000,00 kn 0,00 kn 
Svakodnevno ručno pomet. ulica i trgova s pražnj. koševa 381.725,00 kn 381.712,50 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 419.725,00 kn, realizirana u iznosu od 
391.812,50 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
3. održavanje javnih površina 
 PLAN IZVRŠENJE 
Energija 17.500,00 kn 15.014,77 kn 
Materijal za redovno održavanje 5.000,00 kn 0,00 kn 
Horizontalna i vertikalna signalizacija 78.600,00 kn 78.555,37 kn 
Usluge uređenja staza, zidića, parkirališta….  28.500,00 kn 17.750,00 kn 
Utrošena voda za javne površine 35.000,00 kn 32.510,24 kn 
Dezinsekcija i deratizacija 29.000,00 kn 14.375,00 kn 
Dekoracija mjesta 34.000,00 kn 33.687,50 kn 
Održavanje urbane opreme                               15.000,00 kn   12.202,95 kn 
Ostale komunalne usluge   25.000,00 kn 3.449,70 kn 
Najam pokretnih WC kabina  625,00 kn 625,00 kn 
Veterinarske usluge 17.000,00 kn 17.000,00 kn 
Zdravstvene i veterinarske usluge - suzbijanje galebova 10.000,00 kn 10.000,00 kn 
Urbana oprema  0,00 kn 0,00 kn 
Uređenje zone Šterna – Perili  640.000,00 kn 639,732,36 kn 
Oprema zone Šterna – Perili  0,00 kn 0,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 935.225,00 kn, realizirana u iznosu od 
874.902,89 kn, 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 5.563,16 kn 
Usluge uređenja plaže- priključak el. energije  40.800,00 kn 40.753,13 kn 
Održavanje plaža  65.250,00 kn  65.250,00 kn 



Broj: 2/2016 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 74  

Utrošena voda na plaži 23.000,00 kn 22.853,29 kn 
Najam pokretnih WC kabina 15.000,00 kn 9.027,50 kn 
Usluge uređenje plaže na šetnici  81.350,00 kn 81.313,12 kn 
Pripremni radovi na uređenju plaže 57.500,00 kn 56.250,00 kn  
Kontejner za ugostiteljski objekt                                                    87.000,00 kn     86.875,00 kn 
Urbana oprema                                                                               10.850,00 kn    10.837,50  kn  

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 390.750,00 kn, realizirana u iznosu od 
378.722,70 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
prihoda za posebne namjene. 
 
5. Održavanje zelenih površina 
 PLAN IZVRŠENJE 
Košnja zelenih površina – šetnica  43.200,00 kn 43.200,00 kn 
Košnja zelenih površina  728.000,00 kn 727.999,80 kn 
Održavanje cvjetnih gredica 40.150,00 kn 40.125,00 kn 
Održavanje trajnica 222.850,00 kn 222.802,97 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.034.200,00 kn, realizirana u iznosu od 
1.034.127,77 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i 
ostalih prihoda za posebne namjene. 
 
6. Održavanje deponija i reciklažnog dvorišta 
 PLAN IZVRŠENJE 
Održavanje reciklažnog dvorišta  30.000,00 kn 29.843,75 kn 

 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, realizirana u iznosu 29.843,75 
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.  
 
7. Održavanje nerazvrstanih cesta 
 PLAN IZVRŠENJE 
Usluge tekuć. i investic. održav. cesta (Dalmatinska,  
Ribarska, Grgeti) 205.000,00 kn 200.644,40 kn 
Zimska služba 20.000,00 kn 20.000,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 225.000,00 kn, realizirana u iznosu 220.644,40 
kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.   
 
8. Održavanje javne rasvjete 
 PLAN IZVRŠENJE 
Utrošena energija za javnu rasvjetu 195.000,00 kn 189.948,90 kn 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 137.500,00 kn 137.436,25 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 332.500,00 kn, realizirana u iznosu od 
327.385,15 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe. 
 
9. Održavanje groblja 
 PLAN IZVRŠENJE 
Usluge tekućeg i investic. održavanja groblja – uređenje zida  0,00 kn 0,00 kn 
Održavanje groblja 77.800,00 kn 77.756,25 kn 
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Sredstva za tekuće održavanje groblja u Funtani planirana su u iznosu od 77.800,00  kn, 
realizirana u iznosu od 77.756,25 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade. 
 
10. Protupožarna zaštita i civilna zaštita 
 PLAN IZVRŠENJE 
Tekuće pomoći proračunu Grada Poreča kao  
većinskom osnivaču za JVP CZP 315.000,00 kn 293.953,35 kn 
Tekuće donacije za PVZ 110.000,00 kn 110.000,00 kn 
Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ 6.000,00 kn 6.000,00 kn 
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 kn 0,00 kn 
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara - usklađenje 18.750,00 kn 18.7500,00 kn 
 
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 449.750,00 kn, realizirana u iznosu od 
428.703,35 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i namjenskih sredstava 
poreza na dohodak, tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. 
 
11. Ostali rashodi 
 

I.) Ostali rashodi za redovno poslovanje 
 PLAN IZVRŠENJE 
Utrošena energija za ostala mjerna mjesta 30.000,00 kn 27.971,62 kn 
Usluge održavanja zgrada i ostalih objekata  24.850,00 kn 24.850,00 kn 
Usluge održavanja objekata  118.800,00 kn 118.755,00 kn 
Ostale komunalne usluge 20.000,00 kn       4.675,00 kn 
Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 kn     57.423,70 kn 
Projekt uređenja "Rješenje utoka oborinskog kanala u more"       62.500,00 kn      62.500,00 kn 
Projektna dokumentacija- pokrivanje reg.profila bujice Funtana  38.750,00 kn      38.750,00 kn 
Rashodi za legalizaciju objekata                                                      5.000,00 kn       3.194,90 kn 

 
Sredstva za ostale rashode za redovno poslovanje planirana su u iznosu od 359.900,00 kn, 
realizirana u iznosu od 338.120,22 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i 
prihoda po posebnim propisima. 
 

II.) Projekt energetske učinkovitosti 
 PLAN IZVRŠENJE 
Sufinanciranje energetske učinkovitosti  0,00 kn 0,00 kn 
 
 
Sveukupna sredstva za izvršenje Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Funtana za 2015. godinu planirana su u iznosu od 4.284.850,00 kn, 
realizirana su u iznosu od 4.102.018,98 kn, a financirala su se iz sredstava komunalne 
naknade, boravišne pristojbe, namjenskih sredstava poreza na dohodak, koncesija za plaže na 
pomorskom dobru,  koncesijskih odobrenja, općih prihoda proračuna i donacija TZO Funtana. 

 
Članak 3. 

II. IZVJEŠ ĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE FUNTANA U 2015. 
GODINI 

 



Broj: 2/2016 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 76  

Izvješće i izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana u 2015. godini  i to za: 

1. izgradnju i čistoću javnih površina, 
2. izgradnju nerazvrstanih cesta, 
3. postavljanje javne rasvjete, 
4. opskrbu pitkom vodom, 
5. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
6. ostale komunalne usluge, 

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
 
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana u 2015. 
godini je obuhvatilo: 
 
1. Izgradnja i čistoća javnih površina 
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Košambra".  
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je poduzeću Usluga Poreč 
d.o.o. 
Planirano sufinanciranje od strane Općine Funtana  za 2015. godinu iznosi  420.000,00 kn, a 
realizirano je 384.916,38 kn. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoz komunalnog otpada (iz naknade za 
sanaciju odlagališta). 
 
Sufinanciranje obnove voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.  
Provođenje obnove voznog parka za odvoz komunalnog otpada povjerena je poduzeću Usluga 
Poreč d.o.o. 
Planirano sufinanciranje od Općine Funtana za 2015. godinu je iznosilo 220.000,00 kuna, a 
relizirana je 194.318,36 kuna. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoženje otpada. 
 
Projekt uređenja tržnice Funtana 
Planirana sredstva su u iznosu od 60.000,00 kuna,a  realizirana su u iznosu od 60.000,00 kn. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 
2. Izgradnja nerazvrstanih cesta 
 
I.) Izgradnja prometnice (sjeverni rotor na ulazu u naselje - ulaz u AC Puntica - skretanje u 
naselje Coki - pristupna ulica prema moru - ljetna tržnica - odvojak prema turističkoj 
zajednici te nastavak u smjeru turističkog naselja Funtana) sukladno važećem Urbanističkom 
planu uređenja naselja Funtana. 
 PLAN IZVRŠENJE 
Otkup zemljišta 40.000,00 kn 35.471,02 kn 
Projektna dokumentacija 170.000,00 kn 108.000,00 kn 
Izgradnja cesta  1.074.500,00 kn 0,00 kn 
 
Planirana se kupnja zemljišta, izrada geodetskih situacija, izrada projekta i izgradnja 
prometnice (sjeverni rotor na ulazu u naselje - ulaz u AC Puntica - skretanje u naselje Coki - 
pristupna ulica prema moru - ljetna tržnica - odvojak prema turističkoj zajednici te nastavak u 
smjeru turističkog naselja Funtana) sukladno važećem Urbanističkom planu uređenja naselja 
Funtana. 
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Planirana vrijednost programa je 1.284.500,00 kn, a realizirano je 143.471,02 kn. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 
II.) Izgradnja dijela prometnice unutar naselja Funtana u Dalmatinskoj ulici kod izgrađenih 
višestambenih građevina građenih prema POS programu sukladno važećem Urbanističkom 
planu uređenja naselja Funtana. 
 PLAN IZVRŠENJE 
Projektna dokumentacija 16.000,00 kn 15.898,75 kn 
Izgradnja cesta  600.500,00 kn 600.401,35 kn 
 
Planirana se  izrada geodetskih situacija, izrada projekta i izgradnja prometnice sa 
oborinskom odvodnjom unutar naselja Funtana u Dalmatinskoj ulici kod izgrađenih 
višestambenih građevina građenih prema POS programu sukladno važećem Urbanističkom 
planu uređenja naselja Funtana. 
Planirana vrijednost programa je 616.500,00 kn, a realizirano je 616.300,10 kn. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 
3. Izgradnja javne rasvjete 
Planirano je postavljanje javne rasvjete u dijelu Ulice Frane Blečića i na spoju Ribarske ulice 
s Ulicom Grgeti. 
Planirana vrijednost programa je 162.500,00 kn, a relizirano je 158.894,38 kn. 
Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
 
4. Opskrba pitkom vodom 
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava prema godišnjem planu "Istarskog vodovoda" d.o.o. 
Buzet. 
Izgradnja je povjerena "Istarskom vodovodu" d.o.o. Buzet. 
Planirana vrijednost programa iznosila je 30.000,00 kuna, a realizirana je 0,00 kuna. 
 
5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 
Izgradnja dijela kanalizacijske mreže prema godišnjem planu "Odvodnja Poreč" d.o.o. Poreč. 
Izgradnja je povjerena komunalnom poduzeću „Odvodnja Poreč“ d.o.o. Poreč. 
Iznos kojim je Općina Funtana planirala financirati navedene radove je 232.100,00 kuna, a 
realizirano je 0,00 kuna. 
 
6. Ostala komunalna infrastruktura 

                                                                                              PLAN      IZVRŠENJE 
Uređ.plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala - 1. faza radova           0,00 kn              0,00 kn 
Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala – proj.dok. 247.500,00 kn   241.250,00 kn 
Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala – geod.usl.   62.500,00 kn              0,00 kn 
Uređ.plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala – stručni nadzor           0,00 kn             0,00 kn 
Uređenje poslovne zone                                                                           0,00 kn             0,00 kn 
 
Sredstva za ostalu komunalnu infrastrukturu planirana su u iznosu od 310.000,00 kuna, a 
realizirano je 241.250,00  kuna, a financirala su se iz sredstava komunalnog doprinosa, 
prihoda od prodaje nefinancijske imovine i pomoći iz državnog proračuna (Fond za razvoj 
turizma 2014. godine).  
 
Sveukupna sredstva za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Funtana za 2015. godinu planirana su u iznosu od 3.335.600,00 kn, 
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realizirana su u iznosu od 1.799.150,24 kn, 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 i iz prihoda od 
prodaje nefinancijske imovine. 
  

Članak 4. 
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2015. godinu 
planirana su u iznosu od 7.620.450,00 kn, a relizirana su u iznosu od 5.901.169,22 kn. 
Osigurala su se iz komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom 
vodom, naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, 
komunalne naknade, boravišne pristojbe, sufinanciranja od strane turističkih zajednica, 
prihoda od prodaje nefinancijske imovine, cijene odvoženja otpada, namjenskih sredstava 
poreza na dohodak i općih prihoda proračuna. 

• Program održavanja komunalne infrastrukture 
u Općini Funtana za 2015. godinu                                                  4.102.018,98 kn 

• Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
u Općini Funtana za 2015. godinu                                                  1.799.150,24 kn. 

 
Članak 5. 

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Funtana". 
 
KLASA: 363-01/16-01/25 
URBROJ: 2167/07-03-11-16-1 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 

 
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r.  
 
 

15. 
 Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novineˮ, 
broj 94/13), odredbi Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana za razdoblje do 2015. 
godine (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 2/10) i članka 40. Statuta Općine Funtana-
Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 2/13 i 4/15), a na prijedlog Općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 
2016. godine, donijelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 
2015. godini.  

 
2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 2015. 

godini, kao i ova Odluka, objavit će se u “Službenom glasniku Općine Funtana”.  
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KLASA: 363-01/16-01/26 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-3 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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

 
 

16. 
 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 
30. ožujka 2016. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika  

Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine 
 

Članak 1.  
 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-
Fontane za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Općine Funtana". 
 
 
KLASA: 022-06/16-01/4 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-3 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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

 
 

17. 
 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 
Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donijelo je 
 

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE VODNIH GRA ĐEVINA  
NA PODRUČJU OPĆINE FUNTANA - FONTANE 
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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 i 154/14) u 2016. godini 
utvrđuju sljedeće namjeravane investicije: 

 
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA ĐEVINA za 2016. godinu  

 
IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ 

    

OPĆINA FUNTANA - FONTANE  
      

OPIS INVESTICIJE  PLAN 2016. 

1. 
Izgradnja fekalne kanalizacije na više lokacija na području Općine 
Funtana sa izradom potrebne tehničke dokumentacije.  

415.920   

2. 
Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže na više lokacija na području 
naselja Funtana. 

200.000   

3. 

Izrada glavnog projekta rekonstrukcija CS AC Istra 
(zamjena crpki i fazonske armature u postojećoj građevini, 
rekonstrukcija crpnog bazena, zamjenu tlačnog voda sa manjim profilom 
u ukupnoj duljini od 95 m, zamjenu upravljačkog ormara i rješavanje 
sigurnosnog preljeva na postojeći anulirani ispust) 

35.220   

4. Naknada Istarskom vodovodu 30.000   

5. 
Sredstva za intelektualne usluge konzultanta za provedbu projektiranja i 
izgradnje uređaja za EU Projekt 

30.810   

6. Voditelj EU Projekta 30.810   
7. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt 102.700   
8. Ostali troškovi realizacije EU Projekta 20.540   

UKUPNO: 866.000   

 
Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Funtana – Fontane  zaključi ugovore 
o gradnji komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ovog Programa. 

 
Članak 3. 

Ova Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Funtana". 
 
 
KLASA: 363-01/15-01/98 
URBROJ: 2167/07-02-31-16-6 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA – FONTANE 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 
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18. 
Na temelju članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 94/13) 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 30. ožujka 2016. godine donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju lokacije i upravljanju reciklažnim dvorištem  

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se lokacija i upravljanje reciklažnim dvorištem na području 
Općine Funtana – Fontane. 
 

Članak 2. 
Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada iz članka 1. ove Odluke je 

građevina namjenjena odvojenom prikupljanju otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
 

Članak 3. 
Određuje se lokacija za reciklažno dvorište iz članka 1. ove Odluke na dijelu k.č. 

284/1, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Funtana („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 2/08 i 5/15). 
 

Članak 4. 
Poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem povjeravaju se komunalnom društvu 

Puntica d.o.o. 
 

Članak 5. 
Reguliranje međusobnih prava i obveza iz predmetnog odnosa utvrdit će se posebnim 

ugovorom. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Funtana – Fontane za potpisivanje ugovora. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana – Fontane“. 
 
 
KLASA: 363-01/16-01/15 
URBROJ: 2167/07-02-11-16-2 
Funtana – Fontane, 30.03.2016. 
 

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

19. 
 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 
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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 
30. ožujka 2016. 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 2016. 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 2016. godinu (KLASA: 402-01/16-01/2, URBROJ: 
2167/07-03-15-16-27 od dana 21. ožujka 2016. 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 2016. godinu.  
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 402-01/16-01/2 
URBROJ: 2167/07-02-15-16-29 
Funtana-Fontane, 30.03.2016. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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

 
 

II.  Općinski načelnik 
 

2. 
 Temeljem članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne 
novine" broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08 i 133/13) te članka 57. 
Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 02/13 i 04/15) 
Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 04. veljače 2016. godine donosi 

 
PLAN 

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godine (u nastavku: Plan) utvrđuje se 

sadržaj i način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van obuhvata dodijeljenih koncesija, 
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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-Fontane za 2016. godinu. 

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

330.000,00 kn, 
2. sredstva Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu i drugi izvori u iznosu od 

261.050,00 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: 

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.   
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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: 342-01/16-01/1 
URBROJ: 2167/07-03-31-16-1 
Funtana-Fontane, 04.02.2016.  
 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

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 2016. godinu 
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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 2016. godinu (KLASA: 402-01/16-01/2, URBROJ: 
2167/07-03-15-16-2 od dana 12. siječnja 2016. godine). 
 

Članak 2. 
 U okviru Javnog poziva 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 programa 

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  90.000,00 kn 

Boćarski klub 
Funtana 

Natjecateljska 2016. godina 70.000,00 kn 

Sportsko 
ribolovno 
društvo Grma 

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima i 
organizacija klupskih takmičenja  

5.000,00 kn 

Ronilački klub 
Ugor 

Program razvitka ronilaštva na području 
Vrsara i Funtane u 2016. godini 

4.500,00 kn 

Vaterpolo klub 
Vrsar  

Škola plivanja predškolske i školske 
djece  

2.500,00 kn 

Karate klub 
Vrsar  

Cjelogodišnji rad Karate kluba Vrsar 2.100,00 kn 

Socijalna 
skrb  

Društvo 
invalida Poreč  

Mobilni tim 5.300,00 kn 

Društvo 
distrofičara 
Istre  

Integracija osoba oboljelih od mišićne 
distrofije – neuromuskularnih bolesti s 
područja općine Funtana u 2016. godini  

3.000,00 kn 

Sigurna kuća 
Istra 

Pomoć ženama žrtvama obiteljskog 
nasilja  

2.200,00 kn 

Ostale 
društvene 
potrebe  

Društvo Naša 
djeca Vrsar 

Akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u 
slobodnom vremenu  

36.000,00 kn 

Ženska udruga 
Loza Funtana  

Zdraviji život 35.000,00 kn 

 
Članak 3. 

 Nadležnost nad realizacijom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima 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: 402-01/16-01/2 
URBROJ: 2167/07-03-15-16-27 
Funtana-Fontane, 21. ožujka 2016. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

4. 
     Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", 
broj 94/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane ovo 
 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane 
u 2015. godini 

 
Iz Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana za razdoblje do 2015. godine, 

prihvaćenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane dana 23.02.2010. godine, 
KLASA: 363-01/08-01/82, URBROJ: 2167/07-02-10-7, razvidno je da sav komunalni i 
neopasni proizvodni otpad sa područja Općine Funtana-Fontane skuplja komunalno poduzeće 
„Usluga Poreč“ d.o.o. i odlaže ga na službeno odlagalište otpada „Košambra“ u Poreču.  

Sukladno Planu gospodarenja otpadom izgrađeno je mini reciklažno dvorište te je uz 
njega uređen manji plato za prihvat građevinskog otpada. Izmjenama i dopunama Prostornog 
plana utvrđena je lokacija reciklažnog dvorišta. Sukladno obavljenom nadzoru od strane 
inspektorice zaštite okoliša postavljen je i spremnik za odlaganje tekstila te smo putem 
Ministarstva zaštite okoliša zatražili da se dvorište evidentira u očevidnik reciklažnih dvorišta.   

U 2015. godini utrošeno je ukupno 384.916,38 kn za sanaciju službenog odlagališta 
komunalnog otpada „Košambra“.  

 S obzirom da je postojeći Plan gospodarenja otpadom istekom 2015. godine prestao 
važiti, u suradnji s Uslugom Poreč izrađen je nacrt novog Plana gospodarenja otpadom za 
razdoblje do 2020. godine. 
 
 
KLASA: 363-01/16-01/26 
URBROJ: 2167/07-03-31-16-1 
Funtana-Fontane, 24.03.2016.  
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 

5. 
 Na temelju članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
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(„Narodne novine“, broj 26/15) te članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni 
glasnik Općine Funtana“, broj 2/13 i 4/15) Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 
31. ožujka 2016. godine, donosi  

 
ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava 
udrugama/organizacijama civilnog društva    

 
Članak 1.  

 U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva bez provođenja javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 
4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje: Uredba), osniva se Povjerenstvo za 
izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: 
Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  
 

Članak 3. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

Mandat članova Povjerenstva traje 2 (dvije) godine. 
 

Članak 4. 
 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Karmen Pilat - predsjednik, 
2. Sara Klarić - član, 
3. Đankarlo Milokanović - član. 

 
Članak 5. 

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli 
financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Mišljenje) temeljem 
zakonskih propisa, odredaba Uredbe, procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna 
Općine Funtana-Fontane.  

 
Članak 6. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. 
Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi 

sjednicom i potpisuje mišljenja koje donosi Povjerenstvo. 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom Povjerenstva 

predsjedava član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva. 
 

Članak 7. 
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, 

članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na 
samoj sjednici. 
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Članak 8. 
Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova 

Povjerenstva.  
Povjerenstvo donosi Mišljenje većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva. 

 Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka upućuje se kao prijedlog Općinskom 
načelniku na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o izravnoj dodjeli financijskih 
sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva. 
 Temeljem Zaključka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka ovog članka s 
udrugom/organizacijom civilnog društva, odnosno s nositeljem aktivnosti sklapa se Ugovor o 
izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva. 

 
Članak 9. 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o 

sudjelovanju u raspravi te o donesenim mišljenjima. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni 
upravni odjel Općine Funtana-Fontane. 

Jedinstveni upravni odjel iz prethodnog stavka ovoga članka ujedno se zadužuje za 
pripremu sljedećih obrazaca koji će se po stupanju na snagu ove Odluke objaviti na službenoj 
web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr): 

- Obrazac zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 

- Obrazac proračuna aktivnosti za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/ 
organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 

- Obrazac ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 

- Obrazac opisnog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj dodjeli 
financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine 
Funtana-Fontane te 

- Obrazac financijskog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj 
dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna 
Općine Funtana-Fontane. 

 
Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“.  
 
 
KLASA: 023-01/16-01/7 
URBROJ: 2167/07-03-15-16-1 
Funtana-Fontane, 31.03.2016. 

 
OPĆINSKI NA ČELNIK 

Mladen Grgeta, v.r. 
 


