
ZAPISNIK 
 
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, održane dana 22. prosinca 2014. godine, u 
galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17:00 sati.   
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Eugen Fabris, Dušan Orlović, Franko Cukola, Laris 
Ritoša, Ana Roberta Karabegović i Josip Stipić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Đankarlo Milokanović (direktor ''Puntice d.o.o.'') i Karmen Pilat (JUO).  

 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice, 
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. 

i 2016. godinu, 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. 

godinu,  
5. Donošenje Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, 
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu, 
7. Donošenje Sporazuma o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu 

zajedničkih funkcija, 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Funtana.  
 

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

Od strane predsjednika Općinskog vijeća utvrđeno je da je prisutno 7 vijećnika te da je time 
ispunjen broj potreban za kvorum pa predlaže da se započne sa sjednicom i usvoji dnevni red 
koji je vijećnicima dostavljen putem elektroničke pošte.  

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 7 vijećnika).  

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

S obzirom da g. Vadnjak nije prisutan na sjednicama Općinskog vijeća, vijećnika izabranog s 
liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugena Fabrisa zanima što je s 
v.d. Pročelnikom koji je imenovan početkom mandata sadašnjih članova Općinskog vijeća. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da je imenovanje g. Vadnjaka na mjesto v.d. 
Pročelnika bilo privremeno. Objašnjava kako je trenutno Jedinstveni upravni odjel Općine 
Funtana bez Pročelnika, a njegove poslove zajednički obavljaju načelnik i gđa. Pilat, Stručna 
suradnica za proračun.  

 
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 15. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 7 vijećnika). 

 



Ad 3) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 
2015. i 2016. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu. Pritom naglašava da je za 
donošenje odluka kod 3., 4., 5. i 6. točke dnevnog reda potrebna većina svih vijećnika. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava da je ovim izmjenama i dopunama Proračun 
smanjen za 1.314.200,00 kuna. Kod prihoda su smanjeni prihodi od poreza za sveukupno 
345.000,00 kuna, tako što je porez na dohodak povećan za 155.000,00 kuna, a porez na 
promet nekretnina smanjen za 500.000,00 kuna. Dalje ističe kako su prihodi od imovine 
smanjeni za 734.200,00 kuna, kod kojih se najveći dio odnosi na prihode od nefinancijske 
imovine. Naime, naknade za koncesijska odobrenja smanjene su za 40.500,00 kuna, dok je 
naknada za koncesiju na pomorskom dobru povećana za 75.000,00 kuna. Osim toga, 
smanjene su i naknade za ostale koncesije u iznosu od 47.000,00 kuna, što se odnosi na 
koncesiju za prijevoz turističkim vlakićem, kao i naknade za koncesije na turističko zemljište 
u iznosu od 25.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 
od 50.000,00 kuna te ponajviše prihodi od zakupa zemljišta u iznosu od 630.000,00 kuna, što 
se odnosi na zemljište u Autokampu Puntica. Što se pak prihoda od administrativnih pristojbi 
i po posebnim propisima tiče, naglašava da je došlo do smanjenja prihoda od boravišnih 
pristojbi za 35.000,00 kuna, prihoda od uloženih sredstava u komunalnu infrastrukturu POS-a 
za 50.000,00 kuna te komunalnih doprinosa za 690.000,00 kuna. U konačnici napominje da su 
prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine povećani za 605.000,00 kuna.  

Kod rashoda načelnik objašnjava da je došlo do smanjenja sredstava za rad predstavničkog 
tijela, rashoda za plaće zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, kao i kamata za otplatu 
kredita za dječji vrti ć te sredstava za poticanje gospodarstva koja nisu realizirana u 
planiranom iznosu. Dalje prelazi na društvene djelatnosti, gdje je kod predškolskog odgoja i 
naobrazbe došlo do manjeg povećanja planiranih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića. Kod 
školstva i obrazovanja ističe smanjenje sredstava za stipendije u iznosu od 40.000,00 kuna, 
dok kod kulture naglašava da je došlo do smanjenja sredstava za održavanje kulturnih 
objekata u iznosu od 50.000,00 kuna, što se odnosi na nerealiziranu kapitalnu donaciju Župi 
Sv. Bernarda, koja će se svakako ostvariti sljedeće godine sukladno dogovoru sa župnikom. 
Do određenih smanjenja sredstava došlo je i kod socijalnog programa.  

U komunalnom dijelu načelnik komentira da su izvršene potrebne korekcije sukladno 
ostvarenjima pojedinih programa održavanja i nabavki opreme, pa su tako planirana sredstva 
smanjena gdjegod se ona nisu realizirala. Kao značajnu promjenu ističe prenamjenu sredstava 
s održavanja deponija na održavanje reciklažnog dvorišta, smanjenje rashoda za energiju za 
javnu rasvjetu, do čega je došlo zbog postignute bolje cijene s novim dobavljačem, kao i nova 
sredstva za ulaganje u komunalnu infrastrukturu POS-a. Dalje ističe da projekt uređenja 
tržnice nije realiziran, dok je kod nerazvrstanih cesta došlo do smanjenja planiranih sredstava 
za izgradnju cesta i povećanja sredstava za naknadu po Sporazumu o uređenju međusobnih 
odnosa, koji je prihvaćen na sjednici krajem rujna, i to u punom iznosu od 155.000,00 kuna, 
iako će potpisniku Sporazuma iznos biti isplaćen u dva obroka. Naposljetku naglašava da je i 
kod uređenja poslovne zone došlo do smanjenja planiranih sredstava, a isto je učinjeno i sa 
sredstvima u dijelu prostornog uređenja, budući da su određeni projekti tek započeti pa će se 
ta sredstva realizirati sljedeće godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Izmjene i dopune Proračuna usvoje kako su i predložene. 



Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu donesene sa 
6 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Prora čuna Općine Funtana za 
2014. godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. 
godinu. 

Načelnik objašnjava da je riječ o Odluci koja ide uz Proračun te da se njome određuje način 
na koji se Proračun izvršava, od kojih se Programa on sastoji, iz kojih se sredstava financiraju 
pojedine aktivnosti, kakvi su postupci kod zaduživanja i slično. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris traži pojašnjenje tablice o Jedinstvenom upravnom odjelu kod Sažetka rada i 
organizacijske strukture kao sastavnog dijela Proračuna. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako novih zapošljavanja nije bilo, već su 
tablicom prikazana sva predviđena radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno 
ona koja su popunjena, kao i ona nepopunjena. Tako ističe da su mjesta Pročelnika i Tajnika 
Općinskog vijeća zasad nepopunjena, dok je Željko Vadnjak na mjestu Savjetnika za 
prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, Martina Golob Rupenović na mjestu 
Savjetnice za pravne poslove, Sara Klarić na mjestu Više stručne suradnice za društvene 
djelatnosti i EU projekte, Karmen Pilat na mjestu Stručne suradnice za proračun, Neven 
Laković na mjestu Komunalnog redara te Ana Gugenski na mjestu Spremačice na pola 
radnog vremena. Također napominje da je gđa. Golob Rupenović trenutno na rodiljnom 
dopustu, pa će nakon blagdana na njezino mjesto doći nova pravnica na zamjenu.  

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Tonkovi ć poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Odluke kako su i 
predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donesene sa 6 
glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 5) Donošenje Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. 
godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, po bitnim 
stavkama.   

Objašnjava kako je Proračun za 2015. planiran u manjem iznosu u odnosu na 2014. godinu, i 
to u iznosu od 19.574.900,00 kuna. Kod prihoda ističe da su prihodi od poreza planirani na 
nivou ove godine. Naime, zbog izmjena poreznih zakona očekuje se smanjenje prihoda od 
poreza na dohodak, no kako je teško procijeniti kako će se sve to odraziti na općinski 
proračun, porezni su prihodi ostavljeni na ovogodišnjoj razini. Porezi na imovinu, koje čine 
porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina, te 
porezi na robu i usluge, koje čine porez na potrošnju i porez na tvrtku, su također planirani na 
nivou ove godine. Dalje ističe da će kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće 
države doći do znatnog povećanja u odnosu na 2014. godinu. Naime, tu su sredstva planirana 
u iznosu od 2.626.000,00 kuna jer su, uz uobičajene poticaje za zaposlene osobe s 



invaliditetom te sredstva za vatrogastvo, predviđena i namjenska sredstva iz Fonda za razvoj 
turizma, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te europskih fondova. Tako su 
sredstva iz Fonda za razvoj turizma, iz kojeg su Općini ove godine odobrena sredstva za 
financiranje projektne dokumentacije, za 2015. godinu planirana u iznosu od 1.568.000,00 
kuna radi prve faze uređenja plaže uz šetnicu, odnosno plaže od Uvale Perila do AC Bijela 
uvala. Sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana su u iznosu od 
300.000,00 kuna, a odnose se na projekt poticanja povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća za koji će se Općina prijaviti na natječaj raspisan od strane Fonda te će, u 
slučaju odobrenja sredstava, sudjelovati u njegovom sufinanciranju. Sredstva iz europskih 
fondova su pak planirana u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na projekt uređenja stare 
škole. Što se prihoda od imovine tiče, naglašava da su oni planirani u iznosu od 1.591.650,00 
kuna, gdje su sukladno ovogodišnjem ostvarenju povećane naknade za koncesiju na 
pomorskom dobru, dok su naknade za koncesijska odobrenja smanjene, s obzirom da je 
većina toga već pokrivena postojećim koncesijama. Tu je također smanjena naknada za 
koncesiju za prijevoz turističkim vlakićem, dok su naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada, naknade za koncesije na turističko zemljište te prihodi od zakupa zemljišta 
u Autokampu Puntica zadržani na istoj razini jer, iako se još ne zna kako će spor glede tog 
zemljišta završiti, Općina i dalje smatra da je ona njegov vlasnik te da je sukladno tome to 
njezin prihod. Dalje napominje da su prihodi od boravišnih pristojbi planirani u iznosu od 
1.400.000,00 kuna, prihodi od TZO Funtana u iznosu od 600.000,00 kuna, dok kod 
komunalnih doprinosa, komunalnih naknada, naknada za sanaciju odlagališta i onih za 
obnovu voznog parka nije bilo promjena te su oni planirani na ovogodišnjoj razini. U 
konačnici ističe da su prihodi vezani za sufinanciranje projektne dokumentacije planirani u 
iznosu od 231.250,00 kuna, dok su prihodi od prodaje zemljišta planirani na razini 
ovogodišnjeg ostvarenja, i to u iznosu od 1.245.000,00 kuna. Kao posljednje komentira kako 
su primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani 
u iznosu od 2.625.000,00 kuna, a predviđeni su radi realizacije projekta stare škole, koji se 
namjerava kandidirati za povlačenje sredstava iz europskih fondova te se tako, u slučaju 
njihovog odobrenja, kasnije očekuje povrat tih sredstava u Proračun.  

Načelnik također objašnjava da su kod rashoda naknade za rad predstavničkog tijela i izvršnih 
tijela zadržane na razini od 2014. godine. Kod javne uprave i administracije došlo je do 
povećanja plaća za redovan rad jer je za sljedeću godinu planirana i plaća za Pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela, iako se zasad još ne zna hoće li se to uspjeti ostvariti. 
750.000,00 kuna planirano je za otplatu zajma, od čega se 700.000,00 kuna odnosi na otplatu 
kredita za dječji vrti ć, dok se 50.000,00 kuna odnosi na naknadu za obradu kredita koji će 
Općina uzeti radi realizacije projekta uređenja stare škole. Upravo taj projekt je sljedeća 
stavka koju pojašnjava te komentira kako je za njega planiran iznos od 2.750.000,00 kuna, od 
čega 250.000,00 kuna otpada na izradu projektne dokumentacije, a 2.500.000,00 kuna na 
samu rekonstrukciju zgrade. Također napominje da su sredstva za poticanje gospodarstva 
planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, dok su sredstva za pripremu projekata u sklopu 
europskih programa i fondova planirana u iznosu od 50.000,00 kuna. 

Što se pak društvenih djelatnosti tiče, načelnik ističe da je za predškolski odgoj i naobrazbu 
izdvojeno 1.529.000,00 kuna, od čega 1.101.500,00 kuna otpada na Dječji vrti ć ''Tići'' iz 
Vrsara. Naime, pojašnjava da je kod te stavke došlo do povećanja u odnosu na 2014. godinu 
zbog novog područnog odjela dječjeg vrtića u Funtani, a odnosi se na trošak zaposlenika u 
njemu te trošak zajedničkih službi koje Općina Funtana dijeli s Općinom Vrsar, a obuhvaćaju 
ravnatelja, medicinsku sestru, kućnog majstora i psihologa. Kod izgradnje dječjeg vrtića 
planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 kuna, od čega je 205.000,00 kuna izdvojeno za 
postrojenja i opremu koja će najvjerojatnije biti isporučena ove godine, ali će ista biti plaćena 
u 2015. godini. Kod školstva i obrazovanja povećana su sredstva namijenjena Osnovnoj školi 



''Vladimira Nazora'' Vrsar za produženi boravak jer je uvedena još jedna grupa učenika i 
zaposlena nova učiteljica u odnosu na prošlu školsku godinu, dok su sredstva za nekadašnju 
Osnovnu glazbenu školu ''Slavko Zlatić'' planirana u manjem iznosu. Naime, oni su se 
nedavno izdvojili iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Poreč radi osnivanja samostalne 
ustanove, Umjetničke škole Poreč, pa im određeni dio sredstava za plaće pokriva 
ministarstvo. Sukladno tome, obveze Općine Funtana će prema njima ubuduće biti manje. 
Dalje naglašava da se nastavlja sa sufinanciranjem školskih udžbenika te stipendiranjem 
učenika i studenata, dok za kulturu navodi da je sljedeće godine izdvojeno nešto manje 
sredstava u odnosu na ovu godinu jer je, uz uobičajene donacije i pomoći za ustanove i 
udruge u kulturi, predviđeno manje sredstava za investicijsko održavanje župne dvorane, i to 
u iznosu od 25.000,00 kuna. Za sport i rekreaciju planiran je iznos od 474.500,00 kuna, što je 
nešto manje od ovogodišnjeg ostvarenja, dok su za socijalnu skrb planirane 253.000,00 kuna, 
što je na uobičajenoj razini prethodnih godina, ali znatno manje u odnosu na 2014. godinu 
tijekom koje su bila predviđena sredstva od 350.000,00 kuna za kupnju stana iz programa 
POS-a za socijalno potrebite stanovnike Općine Funtana. Kao posljednje kod društvenih 
djelatnosti ističe da su sredstva za civilno društvo i ostale društvene potrebe planirana u 
iznosu od 190.450,00 kuna te pritom napominje da je kod pomoći Istarskoj županiji u svrhu 
sufinanciranja pojačanog rada Hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima ove godine 
velik dio troška za područje Poreštine pokrilo poduzeće ''Plava laguna'', a sljedeće je godine ta 
stavka dodatno pojačana s pomoći koju će Općina dati za nabavu MSCT uređaja za Opću 
bolnicu Pula. 

U komunalnom dijelu načelnik komentira kako je većina programa planirana na 
ovogodišnjem nivou te kod održavanja javnih površina izdvaja rashode za nabavu urbane 
opreme, u iznosu od 50.000,00 kuna, koji se odnose na opremanje dječjeg igrališta u blizini 
novoizgrađenog dječjeg vrtića. Što se pak uređenja zone Šterna-Perili tiče, objašnjava da će 
uskoro biti potpisan ugovor s izvođačima koji će s radovima započeti nakon blagdana. Kod 
održavanja javnih plaža planiran je nešto manji iznos u odnosu na ovu godinu jer je tijekom 
nje bilo više održavanja od onih koji će bit potrebni sljedeće godine. 959.200,00 kuna je 
planirano za održavanje zelenih površina, 30.000,00 kuna za održavanje reciklažnog dvorišta, 
295.000,00 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta, 380.000,00 kuna za održavanje javne 
rasvjete, 92.000,00 kuna za održavanje groblja te 454.750,00 kuna za protupožarnu zaštitu i 
civilnu zaštitu. Kod ostalih rashoda za komunalne potrebe, koji su planirani u iznosu od 
659.650,00 kuna, pojašnjava da je razlika u odnosu na 2014. godinu velika zbog projekta 
energetske učinkovitosti, na kojeg otpada čak 375.000,00 kuna, od čega 75.000,00 kuna 
sufinancira Općina, dok se ostatak od 300.000,00 kuna odnosi na sredstva koja se 
namjeravaju povući iz Fonda. Dalje ističe da se 700.000,00 kuna, planiranih kod programa 
izgradnje i čistoće javnih površina, odnose na projekt uređenja tržnice, kao i na sanaciju 
odlagališta Košambra te obnovu voznog parka, što je povjereno poduzeću ''Usluga Poreč 
d.o.o.''. Za nerazvrstane je ceste planirano 2.455.000,00 kuna, za opskrbu pitkom vodom 
30.000,00 kuna, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 232.100,00 kuna. U konačnici 
kod ostale komunalne infrastrukture, koja je planirana u iznosu od 2.785.000,00 kuna, najveći 
dio otpada na uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela uvala, i to 2.450.000,00 kuna na 
radove pri prvoj fazi uređenja plaže te 310.000,00 kuna na preostalu projektnu 
dokumentaciju. Pritom napominje da će Elaborat zaštite okoliša sutra biti dostavljen Općini te 
da će se početkom iduće godine raspisati natječaj za izradu Idejnog projekta i Glavnog 
projekta s troškovnikom. Za poslovnu su zonu planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, 
dok su kod programa prostornog uređenja predviđena sredstva koja se ove godine nisu 
realizirala, a odnose se na projekte koji su već pokrenuti ili će se uskoro pokrenuti, i to u 
iznosu od 164.100,00 kuna.  



Kod Projekcija za 2016. i 2017. godinu ističe da je iz njih vidljiv nastavak određenih 
projekata započetih ove i sljedeće godine, kao što su projekt uređenja plaže od Uvale Perila 
do AC Bijela uvala, koji će se realizirati kroz nekoliko faza, projekt obnove stare školske 
zgrade te projekt uređenja poslovne zone, a također je u njima predviđena i otplata zajmova.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Proračun i Projekcije usvoje kako su i predloženi. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Proračun 
Općine Funtana za 2015. i Projekcije za 2016. i 2017. godinu doneseni sa 6 glasova ''za'' te 2 
glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 6) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu. 

Načelnik objašnjava da je riječ o Odluci koja ide uz Proračun te da se njome određuje način 
na koji se Proračun izvršava, koji su sastavni dijelovi Proračuna, koje su obveze Načelnika u 
kontroli namjenske potrošnje sredstava, koje su mogućnosti vezane za zaduživanje i slično. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Odluka usvoji kako je i predložena.  

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu usvojena sa 6 glasova ''za'' te 2 glasa 
''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika).   

 
Ad 7) Donošenje Sporazuma o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu  
zajedničkih funkcija 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Sporazuma o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih 
funkcija. 

Načelnik pojašnjava da se tu zapravo radi o financiranju društvenih djelatnosti zajedno s 
Općinom Vrsar. Napominje da je inače taj Sporazum zaključen 2007. godine, odnosno odmah 
nakon izdvajanja Općine Funtana od Općine Vrsar, i to od strane Poglavarstva Općine Vrsar 
te Poglavarstva Općine Funtana, pa je prijedlog da taj Sporazum sada donesu općinska vijeća. 
Pritom naglašava da je Općinsko vijeće Općine Vrsar to već učinilo na prošlotjednoj sjednici. 
Dalje ističe koje se društvene djelatnosti prema Sporazumu zajednički obavljaju i financiraju, 
a to su predškolski odgoj, kroz djelovanje predškolske ustanove Dječji vrti ć "Tići" Vrsar i 
talijanskog Dječjeg vrtića "Paperino" Poreč, osnovno glazbeno obrazovanje, kroz djelovanje 
Područnog odjela Vrsar Umjetničke škole Poreč, te osnovno obrazovanje iznad državnog 
standarda, kroz Osnovnu školu ''Vladimira Nazora'' u Vrsaru. Također komentira da se 
sredstva za obavljanje zajedničkih djelatnosti osiguravaju u omjerima prema popisu 
stanovnika od 2011. godine, koji su novim Sporazumom izmijenjeni budući da je u 
dosadašnjem Sporazumu korišten popis stanovnika od 2001. godine. Tako prema novom 
popisu Općina Vrsar ima 2162 stanovnika, što čini 70,45%, a Općina Funtana 903 stanovnika, 
što čini 29,55% ukupnog broja stanovnika. U konačnici navodi da se Sporazumom ovlašćuju i 
općinski načelnici za donošenje potrebnih akata radi provedbe odredbi tog Sporazuma.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris pita ima li Općina Funtana svoje predstavnike u upravnim tijelima 
predškolskih i školskih ustanovama čije djelatnosti sufinancira. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da će Općina Funtana uskoro imati svog 
predstavnika u upravnom vijeću dječjeg vrtića, dok ga u školi zasad nema. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Tonkovi ć poziva ih na donošenje Sporazuma kako je i predložen. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Sporazum o 
obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija donesen sa 6 
glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Funtana 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Funtana. 

Načelnik objašnjava da je novom Odlukom napravljena samo jedna mala izmjena, i to u 
članku 4., kojim su definirana trgovačka društva koja mogu za Općinu obavljati komunalne 
djelatnosti. Novom se Odlukom dakle uz poduzeća ''Puntica d.o.o.'', ''Montraker d.o.o.'', 
''Usluga Poreč d.o.o.'' i ''Istarski vodovod d.o.o.'' dodaje i novoosnovano poduzeće ''Odvodnja 
Poreč d.o.o.''. Naime, poduzeće ''Odvodnja Poreč d.o.o.'' izdvojilo se iz poduzeća ''Usluga 
Poreč d.o.o.'' jer je isto, pošto obavlja i druge komunalne djelatnosti utvrđene zakonom, 
prema novim zakonskim odredbama iz predmeta svog poslovanja moralo isključiti djelatnosti 
opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što je i učinjeno njihovim 
odvajanjem u posebno poduzeće. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predložene Odluke. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana 
donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na sudjelovanju i 
raspravi na današnjoj sjednici, kao i na radu u 2014. godini tijekom koje je održano sedam 
redovnih sjednica vijeća, jedna zajednička sjednica s vijećima okolnih općina i jedna svečana 
sjednica vijeća. Naglašava da je vijeće radilo sukladno odredbama Statuta Općine Funtana i   
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana te konstatira da je odaziv na sjednice bio 
dobar pa nije bilo problema s kvorumom. Također ističe da na sjednicama nije bilo rasprava 
koje su narušavale kvalitetu rada vijećnika pa sukladno svemu tome izražava zadovoljstvo 
radom Općinskog vijeća Općine Funtana. Naposljetku daje kratak osvrt na ono što je 
ostvareno u protekloj godini. Komentira kako je doneseno puno operativnih odluka, i to 
uglavnom u smjeru daljnjeg razvoja mjesta, te napominje da je 2014. godina bila dobra za 
Općinu Funtana jer su realizirani određeni značajni projekti. Među njima spominje dovršenje 
POS stanova i useljenje stanara u njih čime se prostor stare škole oslobodio pa se nada da će 
uskoro isti moći koristiti mještanima Funtane za organizaciju raznih društvenih i kulturnih 
događaja. Pritom izražava svoje nezadovoljstvo sredstvima koja se u općinskom Proračunu 
izdvajaju za kulturu te nedovoljnim aktivnostima samih mještana Funtane u svrhu promicanja 
tog dijela života. Dalje navodi da je dovršen dječji vrti ć i da je njegov tehnički pregled 
obavljen pa se službeno otvorenje vrtića očekuje oko 12. siječnja iduće godine. Smatra da je 
to jako bitno za mjesto jer će ono dolaskom te djece dodatno oživiti. Potom ističe da su 
izgrađeni i drugi infrastrukturni objekti, kao što su ceste i parkirališta, te da se započelo i s 



realizacijom nekih značajnih projekata, kao što su uređenje plaže između Funtane i turističkog 
naselja Zelena laguna te rekonstrukcija državne ceste između Funtane i Vrsara. U konačnici 
zahvaljuje djelatnicima općinske uprave na pomoći, komunalnom poduzeću ''Puntica d.o.o.'' 
na održavanju i uređenju mjesta, kao i Općinskom načelniku na uspješnoj suradnji s 
Općinskim vijećem s nadom da je i on zadovoljan radom vijećnika. Na kraju svima upućuje 
čestitke za nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane te ih poziva na zajedničko druženje 
nakon sjednice. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta preuzima riječ te se zahvaljuje vijećnicima na pruženoj 
potpori u radu, izražavajući pritom nadu za nastavak konstruktivne suradnje tijekom iduće 
godine. Želja mu je da se u 2015. godini realiziraju brojni značajni projekti te da se za iste 
povuče što više sredstava iz raznih fondova. Pritom je svjestan da projekte treba dobro i 
kvalitetno odraditi te da postojeće probleme s imovinskim odnosima treba riješiti, no vjeruje 
da će Općina ipak uspjeti iskoristiti neke od mogućnosti koje joj se pružaju. U konačnici 
zahvaljuje djelatnicima komunalnog poduzeća ''Puntica d.o.o.'' na njihovom radu i 
djelatnicima općinske uprave na svakodnevnoj pomoći i podršci. Osim toga, pridružuje se 
blagdanskim čestitkama predsjednika Općinskog vijeća te vijećnicima uručuje prigodne 
darove.  

 

Sjednica je zaključena u 17:50 sati. 
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