
ZAPISNIK 
 
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 17. studenog 2015. 
godine, u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati.  
 

Prisutni: Marin Tonković, Eugen Fabris, Dušan Orlović, Franko Cukola, Laris Ritoša, Josip 
Stipić i Marinko Žužić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Đankarlo Milokanović (direktor Puntice d.o.o.) i Karmen Pilat (Jedinstveni 
upravni odjel Općine Funtana-Fontane). 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice, 
2. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 

Utvrđuje da je na sjednici prisutno sedam vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke pa predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem poziva na sjednicu, zajedno s 
pratećim materijalima, dostavljen vijećnicima. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 7 vijećnika). 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća također spominje 
kako su vijećnicima dostavljeni odgovori na postavljena vijećnička pitanja s prethodne 
sjednice. Tako je od strane Turističke zajednice općine Funtana dostavljen izviještaj o 
ostvarenim noćenjima tijekom prvih devet mjeseci 2015. godine, dok je od strane 
komunalnog poduzeća Puntica d.o.o. dostavljen podatak o odrađenim košnjama tijekom 2014. 
godine. 

Direktor općinskog komunalnog poduzeća Đankarlo Milokanovi ć pojašnjava kako je 
fizičkim osobama za košnju izdano 48 računa, u sveukupnom iznosu od oko 14.600,00 kuna, 
te da je nabavljeni malčer koštao oko 16.000,00 bez PDV-a.  

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen 
Fabris komentira kako se obavljanje privatnih košnji ne isplati s obzirom da se od istih nije 
prihodovalo u dovoljnom iznosu da se njime pokrije trošak investicije nabavljenog malčera. 

Direktor općinskog komunalnog poduzeća Đankarlo Milokanovi ć govori kako se nabavljeni 
malčer nije u potpunosti amortizirao u roku jedne godine, već da će isti biti pogodan za 
košnju naredne 3-4 godine. 

 
Ad 1) Verifikacija zapisnika s 23. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 7 vijećnika). 

 



Ad 2) Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane 

Općinski načelnik Mladen Grgeta i p.o. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane Karmen Pilat ukratko izlažu 2. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.  

Općinski načelnik komentira kako se Odlukom odobrava zaduživanje Općine Funtana-
Fontane kod Societe Generale – Splitske banke d.d. u iznosu od 5.000.000,00 kuna uz fiksnu 
kamatnu stopu od 2,50% godišnje te da će se odobrena kreditna sredstva koristiti za 
financiranje projekta rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu. Napominje 
kako će se Odluka nakon donošenja uputiti Vladi Republike Hrvatske radi dobivanja njezine 
suglasnosti. 

P.o. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat govori 
kako se Općina zadužuje za 5.000.000,00 kuna, no napominje kako se očekuje povlačenje 
jedne trećine tih sredstava iz EU fondova. Pritom također spominje kako je Pozivom za 
nadmetanje, prilikom provedbe javne nabave za dugoročni novčani kredit, bilo utvrđeno kako 
se za dio koji će biti prijevremeno plaćen ne bi plaćala naknada za prijevremenu otplatu. Osim 
toga, navodi kako iznos od 5.000.000,00 kuna možda neće biti krajnji iznos za koji će se 
Općina zadužiti, što ovisi o javnoj nabavi za radove koja se još treba provesti i ponudama 
koje će se tek dobiti. Naposljetku ističe kako su prilikom provedbe javne nabave za dugoročni 
novčani kredit uz ponudu Societe Generale – Splitske banke d.d., koja je Općini bila 
najpovoljnija, pristigle još dvije ponude, i to od strane Istarske kreditne banke Umag d.d., uz 
kamatnu stopu od 3,30%, te Zagrebačke banke d.d., uz kamatnu stopu od 2,95%.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris postavlja pitanje razmišlja li se o budućem razvoju mjesta, odnosno hoće li 
Općini s novim zaduženjem i zaduženjem kojeg već ima za izgradnju dječjeg vrtića ostati na 
raspolaganju dovoljno sredstava za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. 

P.o. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat 
odgovara kako glavnica dosadašnjeg kredita iznosi 500.000,00 kuna godišnje, s time da se i 
jedan i drugi kredit uzimaju s proporcionalnom metodom obračuna, što znači da se kamata 
svake godine smanjuje. Dalje obrazlaže kako će ukupno zaduženje Općine na godišnjem 
nivou za oba kredita iznositi oko 1.200.000,00 kuna, no kad Općina povuče sredstva iz EU 
fondova za projekt rekonstrukcije škole i tako povrati iznos koji se odnosi na društvenu 
namjenu, godišnji anuitet će se znatno smanjiti te neće više iznositi 600.000,00 kuna godišnje, 
već će biti manji za trećinu.   

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć traži dodatno pojašnjenje glede mase 
ukupnog mogućeg zaduženja od strane Općine. 

P.o. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat 
objašnjava kako je kreditom za izgradnju dječjeg vrtića Općina trenutno zadužena oko 6,2% 
od ukupno mogućih 20%, što sve ovisi i o realizaciji Proračuna za prethodnu godinu u odnosu 
na godinu u kojoj se Općina zadužuje. S novim kreditom bi zaduženje Općine poraslo na 
otprilike 12%, a to bi se povlačenjem sredstava iz EU fondova smanjilo na približno 10% od 
ukupno mogućih 20%. 

Vijećnika IDS-a Franka Cukolu  zanima je li izrađena potrebna projektna dokumentacija za 
projekt rekonstrukcije stare škole te koliko iznosi procjena radova za taj projekt. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je projektna dokumentacija za projekt 
rekonstrukcije stare škole izrađena i građevinska dozvola ishodovana, a proračunom je za 
projekt planirano 5.000.000,00 kuna s PDV-om. Pritom napominje kako visina zaduženja 



možda i neće biti realizirana u potpunosti, a to će se znati tek nakon provedbe javne nabave za 
radove.  

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 
poziva vijećnike na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
zaduživanju Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 7 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu. 

 

Sjednica je zaključena u 17:12 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić  
 
 
KLASA: 021-05/15-01/8 
URBROJ: 2167/07-02-15-2 
Funtana-Fontane, 17.11.2015.  
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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


