
ZAPISNIK 
 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 31. siječnja 2018. 
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati. 
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari 
Borovac, Kristina Struja, Korin Liović i Josip Stipić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Kristina Ligović (službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-
Fontane), Lorena Velenik (predstavnica trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“) i Đankarlo 
Milokanović (direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“).  
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane, 
4. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane, 
5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, 
6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je na sjednici prisutno osam vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Naposljetku predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu, 
zajedno s pratećim materijalima, pravovremeno dostavljen vijećnicima. Pritom međutim 
predlaže izmjenu u redoslijedu točaka dnevnog reda tako da sadašnja 1. i 2. točka dnevnog 
reda budu 4. i 5. točka, a sadašnja 3., 4. i 5. točka dnevnog reda budu 1., 2. i 3. točka. Dnevni 
red s izmjenama u redoslijedu točaka dnevnog reda je jednoglasno usvojen (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 1) Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-
Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 1. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području Općine Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako su predstavnička tijela svih jedinica 
lokalne samouprave dužna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Naime, s obzirom da je 
Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, jedinice 
lokalne samouprave imale su rok za donošenje takve odluke do kraja siječnja 2018. godine. 
Napominje kako je Općina Funtana-Fontane nedavno objavila i savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga te Odluke, no u tom postupku nije od strane 
predstavnika zainteresirane javnosti zaprimljen nijedan prijedlog. Pritom ističe kako je u 



međuvremenu s predstavnicima trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“ održano nekoliko 
sastanaka, dok su predstavnici komunalnih društava u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 
također imali sastanak, temeljem kojih su u samoj Odluci izvršene određene korekcije. 
Općinski načelnik riječ potom prepušta gđi. Loreni Velenik koja će ukratko prezentirati 
predloženu Odluku. 

Predstavnica trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“ Lorena Velenik objašnjava kako je 
2013. godine donesen Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji obvezuje jedinice 
lokalne samouprave da na svom području osiguraju javnu uslugu prikupljanja komunalnog 
otpada, a taj je Zakon bio temelj za donošenje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine pa je od tada počeo teći rok od 3 mjeseca u 
kojem su sve jedinice lokalne samouprave bile dužne donijeti predloženu Odluku. 
Donesenom Uredbom trebala bi se postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele 
Republike Hrvatske, dodatna personalizacija usluga te oblikovanje modela obračuna usluge 
koji bi se trebao provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća. Svrha 
donošenje Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog 
sustava sakupljanja komunalnog otpada, određivanje smjernica i uvjeta budućeg pružanja 
javne usluge prikupljanja komunalnog otpada uvažavajući sva načela Zakona, određivanje 
smjernica za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada putem reciklažnog 
dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama te zasebnih 
spremnika kod korisnika usluge, određivanje smjernica za odvojeno prikupljanje glomaznog 
otpada i određivanje kriterija za obračun usluge. Osnovni sadržaj Odluke čine svi elementi 
propisani Zakonom i Uredbom, a kao njezin sastavni dio izdvojeni su opći uvjeti ugovora sa 
korisnicima. Nadalje govori kako Zakon i Uredba predviđaju odvojeno prikupljanje 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pa će se odvajanje vršiti 
koristeći dva spremnika, i to jedan zelene, a drugi smeđe boje. Pritom napominje da dok se ne 
utvrdi opravdanost, odnosno dok se ne osiguraju uvjeti za odvojeno prikupljanje biootpada iz 
biorazgradivog otpada, korisnici usluge neće imati obvezu odvajanja biootpada iz 
biorazgradivog komunalnog otpada te da će se ta vrsta otpada do daljnjeg prikupljati zajedno 
s miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika. U nastavku spominje da će za 
prikupljanje komunalnog otpada davatelj usluga osigurati spremnike veličina volumena 60l, 
120l, 240l, 360l, 770l i 1100l te da je Odlukom propisano kako minimalna veličina spremnika 
koju može zadužiti vlasnik poslovnog prostora je 120l. Međutim, ističe kako se u konačnici 
ipak predlaže izmjena te odredbe Odluke na način da kod pojedinih djelatnosti minimalna 
veličina spremnika koju vlasnik poslovnog prostora može zadužiti bude 60l. Naposljetku 
pojašnjava kako korisnici usluge odabiru jedan od spremnika u skladu s njihovim realnim 
potrebama te da isti javnu uslugu ugovaraju sklapanjem Ugovora. Taj Ugovor nema 
uobičajenu formu, već se ugovaranje vrši putem Izjave, i to na način da će svaki korisnik 
usluge dobiti Izjavu koju će, nakon ispunjavanja, dostaviti davatelju usluge na ovjeru. Dalje 
komentira kako se u okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada osigurava preuzimanje 
komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, preuzimanje korisnog 
otpada putem spremnika na javnoj površini i/ili na obračunskom mjestu korisnika i/ili u 
reciklažnom dvorištu, preuzimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i jednom 
godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge te preuzimanje posebnih kategorija otpada 
u reciklažnom dvorištu i/ili mobilnom reciklažnom dvorištu. Najmanja učestalost odvoza 
komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iznosit će najmanje jednom tjedno za miješani 
komunalni otpad i biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada te najmanje jednom 
mjesečno za odvojeno prikupljene frakcije papira i kartona, plastike i stakla. Davatelj usluge 
bit će dužan korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog 
otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu će kriterij količine otpada u obračunskom 
razdoblju biti masa predanog otpada za turističke subjekte, odnosno volumen spremnika 
otpada i broj pražnjenja spremnika za korisnike iz kategorije kućanstva. Osnova za 



određivanje količine otpada primjenjivat će model volumena zaduženog spremnika, a ne 
zapunjenost zaduženog spremnika na dan preuzimanja otpada kod pojedinog korisnika, dok 
će se kriterij obračuna količine otpada sukladno masi predanog otpada omogućiti kada se 
stvore tehnički i drugi uvjeti za primjenu takvog načina. Ukupnu cijenu javne usluge činit će 
zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog 
komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne. Davatelj usluge bit će dužan voditi evidenciju o 
preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema 
kriteriju količine otpada. Ta će evidencija u početku biti formirana kao i dosadašnji plan 
odvoza otpada, no u bliskoj budućnosti morat će se uvesti sustav za digitalno praćenje 
čipiranjem pa će se kamioni za odvoz otpada i spremnici prilagoditi takvom sustavu. U 
konačnici govori kako će se u roku od 12 mjeseci na terenu uspostaviti sustav koji će 
predstavljati što veću personalizaciju usluge, i to podjelom zasebnih spremnika korisnicima te 
pozicioniranjem zajedničkih spremnika u skladu s mogućnostima i stanjem nepristupačnih 
područja. Također napominje kako po donošenju predložene Odluke davatelj usluge u roku 
od 30 dana donosi i podnosi cjenik Općinskom načelniku na suglasnost, koji je potom dužan u 
roku od 15 dana očitovati se o predloženom cjeniku. Mišljenja je kako se primjena novog 
cjenika, nakon provedbe svih prethodnih aktivnosti, može očekivati od 01. srpnja nadalje, a 
do zaključenja pojedinačnih ugovora usluga će se obračunavati prema dosadašnjem načinu 
obračuna, odnosno primjenom postojećeg cjenika.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s liste 
grupe birača Hari Borovac postavlja pitanje vezano za prikupljanje otpada tijekom ljetnih 
mjeseci od strane privatnih iznajmljivača. Naime, zanima ga hoće li se istima biti omogućeno 
korištenje dodatnih spremnika te kako će pružanje takve usluge biti regulirano. 

Predstavnica trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“ Lorena Velenik odgovara kako će se 
korisnici o svojim potrebama trebati izjasniti ispunjavanjem Izjave koja će im biti dostavljena 
od strane davatelja usluge, no pritom ističe kako trenutno još nije točno utvrđen način 
pružanja usluge za privatne iznajmljivače. Naposljetku spominje da je Fond za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost objavio najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za 
iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ali do kraja godine 
sustav će se morati početi implementirati s vlastitim sredstvima. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć komentira kako se donošenjem predložene Odluke ništa ne 
mijenja jer će korisnici i dalje uslugu plaćati ovisno o zaduženom spremniku, a ne o količini 
predanog otpada, dok će se volumen spremnika i dalje utvrđivati temeljem broja članova 
kućanstva. Mišljenja je da se time neće uvažiti načelo onečišćivač plaća u svrhu zaštite 
okoliša i smanjenja nereciklabilnog otpada pa se nada da će se davatelj usluge u bliskoj 
budućnosti osposobiti za obračun cijene usluge u kojem će kriterij količine otpada biti masa 
predanog otpada kako bi se u potpunosti ispoštivale zakonske odredbe. 

Predstavnica trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“ Lorena Velenik ne slaže s g. 
Glavurdićem jer je mišljenja da predložena Odluka unosi određene promjene u sustav za čiju 
će primjenu biti potrebno dosta vremena. Objašnjava kako će se, s ciljem smanjenja 
miješanog komunalnog otpada, na početku krenuti s postavljanjem eko otoka, i to sve do 
trenutka nabavke i podjele spremnika korisnicima usluga. Smatra da je Odluka korektna i 
usklađena sa Zakonom jer obračun prema masi predanog otpada je skup sistem pa na početku 
isti nije moguće uvesti odmah za sve korisnike, već će on zasad biti usmjeren na turističke 
subjekte. Očekuje da će postupak uspostave takvog sustava potrajati pa će u međuvremenu 
možda na snagu stupiti i nove zakonske odredbe s kojima će predložena Odluka svakako biti 
usklađena. Na kraju govori kako je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun 
projektiran na način da sadrži biootpad, što je kontradiktorno sa Zakonom koji nalaže 
odvajanje istoga pa se stoga Odlukom pokušao uspostaviti sustav koji će zadovoljiti potrebe 
Kaštijuna i istovremeno biti usklađen sa zakonskim odredbama.  



Zamjenicu Općinskog načelnika Elenu Morellato Djapjaš zanima da li će vlasnici kuća za 
odmor spremnike zadužiti samo u onom razdoblju u kojem borave u Funtani, odnosno da li će 
isti zadužene spremnike nakon razdoblja boravka trebati vratiti. 

Predstavnica trgovačkog društva „Usluga Poreč d.o.o.“ Lorena Velenik odgovara kako 
vlasnici kuća za odmor neće trebati vraćati zadužene spremnike po završetku svog boravka.  

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane donesena sa 6 glasova „za“ te 2 
glasa „suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 2) Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 2. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o povjeravanju 
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako se predloženom Odlukom obavljanje 
djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane povjerava trgovačkom društvu 
„Usluga Poreč d.o.o.“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 

Ad 3) Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o mjerama za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako se nepropisno odbačenim otpadom u 
smislu predložene Odluke smatra otpad odbačen u okoliš. Dalje komentira kako su Odlukom 
propisane mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje 
odbačenog otpada, a to su redoviti godišnji nadzor područja Općine Funtana-Fontane, 
postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, objava informacija na 
mrežnim stranicama Općine Funtana-Fontane, periodično provođenje akcija uklanjanja 
nepropisno odbačenog otpada, edukacije građana o načinu zbrinjavanja otpada putem 
isporučitelja javne usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. U konačnici ističe 
kako je isporučitelj javne usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada dužan, odmah po saznanju i bez prethodnog donošenja 
rješenja komunalnog redara o tome, ukloniti odbačen otpad na javnoj površini kojom upravlja 



Općina Funtana-Fontane te o istom dostaviti podatke Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
za potrebe sustava evidentiranja. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 
otpada donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 

Ad 4) Vijećnička pitanja 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih 
pitanja, no nema pitanja od strane vijećnika. 

 

Ad 5) Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o otpisu 
potraživanja. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako se predloženom Odlukom odobrava otpis 
potraživanja temeljem Prijedloga Istarske županije za otpis sporno nenaplativih dugovanja s 
osnova općinskih poreza. Ističe kako se Odluka odnosi na poreze koje vodi Istarska županija, 
i to porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na tvrtku ili naziv. Naposljetku 
komentira kako se otpis, u sveukupnom iznosu od 80.940,52 kuna, provodi zbog smrti 
poreznih obveznika i prestanka rada pravnih osoba, dok se jedan dio odnosi na zastaru, a sve 
u vremenskom razdoblju od 2007. do 2010. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor 
Glavurdi ć komentira kako je nevjerojatno da se od 2007. godine otpisana dugovanja nisu 
uspjela naplatiti, posebice ona koja se odnose na porez na kuće za odmor, te smatra da bi se 
Istarska županija trebala više brinuti o naplati poreza. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako su određena dugovanja naplaćena putem 
ovrha, no ponekad se dogodi da nakon odjave obrta Ured za gospodarstvo ne pošalje 
pravovremeno o tome obavijest Općini ni Istarskoj županiji pa se u međuvremenu nažalost 
obrtnika i dalje zadužuje, a obračunavaju mu se i kamate. Na kraju objašnjava kako se najveći 
dio otpisanih dugovanja odnosi na porez na potrošnju i porez na tvrtku ili naziv, a tek manji 
dio na porez na kuće za odmor. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć govori kako razumije da se otpisana dugovanja više ne 
mogu naplatiti, no smatra da bi se nadalje trebale poduzeti sve moguće mjere kako bi se 
ubuduće to spriječilo.  



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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
otpisu potraživanja donesena sa 6 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu 
te najavljuje kako će se iduća sjednica Općinskog vijeća održati tijekom ožujka.  

 

Sjednica je zaključena u 17:30 sati. 
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