
ZAPISNIK 
 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 08. prosinca 2017. 
godine, u galeriji „Zgor murve“ u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17:00 sati. 
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari 
Borovac, Kristina Struja, Eugen Fabris i Josip Stipić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Karmen Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane 
– u daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a) i Kristina Ligović (službenica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Funtana-Fontane). 
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane, 
4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina, 
5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 
6. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog 

načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika, 
7. Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela 

Općinskog vijeća, 
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom  

natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane,  
9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje kružnog križanja Puntica na 

državnoj cesti DC75.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je na sjednici prisutno 8 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim 
materijalima, dostavljen vijećnicima. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć nadovezuje se na svoje pitanje s prethodne sjednice 
Općinskog vijeća, a koje se odnosi na postavljanje ležećih policajaca i znakova kod dječjeg 
vrtića te zrcala kod Dalmatinske ulice. Napominje kako isto dosad nije riješeno pa ga zanima 
u kojem će roku to biti obavljeno. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako su znakovi i zrcalo već naručeni te da će 
provjeriti zašto isti nisu još postavljeni, dok će ležeći policajci kod dječjeg vrtića biti riješeni 
tijekom iduće godine. 

Vijećnika HDZ-a Igora Glavurdi ća zanima ima li Općina plan uređenja okoliša dječjeg 
vrtića u Funtani. Ističe kako mještani govore da djeca ljeti nemaju hlada jer su se drveća u 
dvorištu dječjeg vrtića posušila pa želi znati odnose li se sredstva planirana Proračunom za 
uređenje okoliša dječjeg vrtića na tu namjenu. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je okoliš dječjeg vrtića prošle godine 
uređen. Naime, zasađene su biljke i postavljeno je navodnjavanje, ali i dalje se u dogovoru s 
ravnateljicom i tetama vrtića dogovaraju njihove daljnje potrebe koje se pokušavaju 
maksimalno zadovoljiti. Naposljetku govori kako će se posušena drveća po potrebi zamijeniti 
s novima, a planira se i izgradnja vrtne sjenice. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć u konačnici postavlja pitanje glede pristupa groblju 
pješačkim putem. Napominje kako s lijeve strane nema nogostupa pa ga zanima planira li se 
urediti strmi prilaz s desne strane nogostupa. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se nada da će se iduće jeseni započeti s 
realizacijom planiranog projekta rekonstrukcije ceste, u sklopu kojeg je predviđeno uređenje 
nogostupa s lijeve strane od skretanja iz ulice Ograde do groblja.  

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen 
Fabris komentira kako ležeći policajac na ulazu u Funtanu nije cjelovit pa ljudi prilikom 
vožnje istog zaobilaze. Predlaže da se ležeći policajac u potpunosti ukloni ili da se isti postavi 
preko cijele ceste. 

Vijećnik izabran s LGB Josip Stipić govori kako bi kod vježbališta kod betonskog igrališta 
bilo dobro postaviti podlogu jer je od kraja 8. mjeseca zbog kiše ondje blato.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je nedavno bila otvorena Javna rasprava o 
prijedlogu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu pa se putem amandmana to 
moglo predložiti, ali Proračunom je svakako predviđena nabava urbane opreme pa će se i to 
pokušati riješiti.  

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik sa 4. 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 3) Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o lokalnim porezima 
Općine Funtana-Fontane.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat  pojašnjava kako se predloženom Odlukom propisuju vrste 
poreza koji pripadaju Općini Funtana-Fontane, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, 
stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim 
porezima. Govori kako su Odlukom propisani porezi koji su već bili propisani Odlukom o 
porezima Općine Funtana-Fontane, a to su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez 
na korištenje javnih površina. Napominje kako se visina poreza u odnosu na onu utvrđenu 
ranijom Odlukom nije mijenjala. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor 
Glavurdi ć komentira kako je predloženom Odlukom došlo do promjena kod odredbi glede 
korištenja javnih površina radi formiranja terasa, i to utvrđivanjem više zona za koje je visina 
poreza različita pa ga zanima zašto je ta razlika u visini poreza tako drastična. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat govori kako su iznosi za korištenje terasa prije bili utvrđeni 
Pravilnikom o korištenju javnih površina te da se isti ovom Odlukom nisu mijenjali. 



Objašnjava kako se prva zona područja naselja Funtana odnosi na dio područja u Ribarskoj 
ulici, iako to Odlukom nije točno specificirano. U konačnici ističe kako se u drugoj i trećoj 
zoni radi uglavnom o pokretnim ili montažnim objektima koji se daju na korištenje, a uz njih 
se na korištenje daje i terasa, što znači da korisnici već prilikom prijave na natječaj plaćaju 
određeni iznos za sam objekt. 

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 
lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane donesena sa 6 glasova „za“ te 2 glasa 
„suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se priloženom Odlukom utvrđuju lokacije 
za postavljanje privremenih objekata, upravljanje javnim površinama, postupak davanja na 
korištenje javnih površina, nadzor nad provođenjem odluke te kaznene odredbe. Ističe kako je 
tu Odluku dosad donosio Općinski načelnik, no predloženo je da istu donese Općinsko vijeće 
prema svojoj nadležnosti. Nadalje komentira koje su lokacije namijenjene za postavljanje 
privremenih objekata, govori kako istima raspolaže Općinski načelnik te da postupak 
natječaja provodi Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina koja najpovoljnijeg 
ponuđača bira temeljem utvrđenih kriterija. Naposljetku napominje kako ovom Odlukom nije 
ništa mijenjano osim odredbe kojom je propisano da se dosadašnjim korisnicima javnih 
površina, koji poštuju općinske odluke, može odobriti pravo na produžavanje korištenja javne 
površine za tri godine. 

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 
davanju na korištenje javnih površina donesena s 5 glasova „za“ te 3 glasa „suzdržano“ 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako su 2013. godine smanjeni koeficijenti za 
obračun plaće pa bi se predloženom Odlukom isti djelomično vratili na prijašnje stanje. Dalje 
komentira kako je povećan koeficijent za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, kao i 
Višeg savjetnika za pravne poslove za kojeg je novim Pravilnikom utvrđena obveza polaganja 
pravosudnog ispita. Koeficijent za Tajnika općinskog vijeća je smanjen, dok je za 
Komunalno-prometnog redara povećan jer je isti u međuvremenu položio ispit za prometnog 
redara, a dodano je i još jedno radno mjesto komunalnog redara koji će se možda zaposliti 
tijekom ljetne sezone. Naposljetku skreće pažnju na to da će se Odlukom Općinskog 
načelnika povećati osnovica za obračun plaće službenika i namještenika. 



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 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donesena s 5 glasova „za“ te 3 
glasa „suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog 
načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o visini koeficijenta i 
osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog 
načelnika.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je osnovica za izračun plaće Općinskog 
načelnika 2013. godine smanjena pa bi se predloženom Odlukom ista vratila na raniji iznos 
koji će i dalje biti ispod propisane maksimalne granice za plaće općinskih načelnika. Osim 
toga, Odlukom je utvrđeno da naknada za rad zamjenice Općinskog načelnika koja dužnost 
obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 2.500,00 kuna neto. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor 
Glavurdi ć pita je li koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika smanjen te ukoliko je 
tako, zašto se isti smanjuje dok se koeficijenti djelatnika Općinske uprave povećavaju. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat govori da je koeficijent za obračun plaće Općinskog 
načelnika smanjen jer je osnovica za obračun plaće povećana, odnosno kako se umnoškom 
koeficijenta i osnovice propisana maksimalna granica za plaću ne bi prešla. 

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 
visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad 
zamjenika Općinskog načelnika donesena s 5 glasova „za“ te 3 glasa „suzdržano“ (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 7) Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih 
tijela Općinskog vijeća 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 7. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o naknadama za članove 
Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se ovom Odlukom predlaže izmjena visine 
mjesečne naknade za predsjednika i dopredsjednike Općinskog vijeća. Što se pak naknada za 
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća tiče, one bi i dalje bile u visini dvije dnevnice, 
dok bi naknada za članove radnih tijela Općinskog vijeća i matičara pri zaključenju braka bila 
u visini jedne dnevnice. Dalje komentira da članovima Općinskog vijeća te radnih tijela 
Općinskog vijeća pripada dnevnica za službena putovanja, kao i troškovi putovanja, sukladno 
pravu koji ostvaruju službenici Jedinstvenog upravnog odjela. U konačnici ističe kako se 
donošenju ove Odluke pristupilo temeljem prijedloga predsjednika Općinskog vijeća da se 
naknade za predsjednika i dopredsjednike Općinskog vijeća smanje. 



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris komentira kako u odnosu na predsjednika Općinskog vijeća njegovi zamjenici 
nemaju puno obveza pa smatra da je razlika u visini naknade za predsjednika i njegove 
zamjenike premala. Nadalje, napominje kako se on tijekom proteklog mandata odrekao svoje 
vijećničke naknade u korist Caritasa Funtane pa predlaže svim vijećnicima koji su zaposleni 
da to isto naprave jer će ta sredstva potrebitima dobro doći. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako je pitanje donacije ostvarene naknade 
pojedinačan izbor svakog vijećnika. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć komentira kako podržava prijedlog g. Fabrisa, no pritom 
napominje da nitko ne može znati kome zapravo idu naknade pojedinih vijećnika. 

Vijećnik izabran s LGB Igor Žikovi ć govori kako se slaže s prijedlogom g. Fabrisa, no 
smatra da se o tome ne treba raspravljati na vijeću jer se odluka o donaciji vijećničke naknade 
određenoj organizaciji ne treba javno isticati.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć napominje kako vijećnici imaju pravo na 
naknadu sukladno općinskom Statutu, a svaki je pojedinac odgovoran i može sam odlučiti 
kako će raspolagati ostvarenom naknadom. Mišljenja je da je donacija u humanitarne svrhe 
privatna stvar svakog vijećnika pa ne bi želio da se svaki od njih javno izjasni o tome kome će 
ostvarena sredstva dodijeliti. Naposljetku ističe kako je izmjenama Statuta moguće utvrditi da 
vijećnici ne ostvaruju naknadu te da se ta sredstva namjene za neke druge svrhe, no smatra da 
se to to ne bi trebalo učiniti jer je na savjesti svakog vijećnika iskoristiti ostvarenu naknadu u 
prema njemu najbolju moguću svrhu. Pritom predlaže g. Fabrisu da, ukoliko on to želi, svoj 
prijedlog podnese pisano u obliku amandmana o kojem će se onda raspraviti na sjednici 
Općinskog vijeća. U suprotnom, poziva vijećnike koji se slažu s prijedlogom g. Fabrisa da 
odu do Općinske uprave i ondje kažu kome će se njihova naknada isplaćivati. 

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

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

 

Ad 8) Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom  
natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 8. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju 
najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom  natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u 
vlasništvu Općine Funtana-Fontane.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta vijećnicima je uručio ispravak Odluke koja je istima ranije 
dostavljena uz Poziv na sjednicu jer je u predloženoj Odluci naknadno nadodan još jedan 
članak. Objašnjava kako je Općina raspisala Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina. 
Prodaja se odnosi na dvije građevinske parcele u Dalmatinskoj ulici, dok se zamjena odnosi 
na jednu parcelu u blizini apoteke kojom će prolaziti cesta. Dalje komentira koje je 
ponuditelje Komisija za gospodarenje nekretninama izabrala i koliki su ponuđeni iznosi. 
Nadodanim člankom napominje kako je utvrđeno da Općinsko vijeće nalaže Općinskom 
načelniku poduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se u primjerenom roku uklonio zid 
kojim je vlasnik susjedne parcele prešao na jednu od parcela predmetnog Javnog natječaja.   



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris pita zašto se prodaju predmetne parcele u vlasništvu Općine Funtana-Fontane. 
Pritom podsjeća na svoj prijedlog koji je dao na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog 
vijeća, a koji se odnosi na gradnju stanova za mlade obitelji u Funtani. Komentira kako je u 
vlasništvu Općine ostalo malo parcela pa smatra da se treba dobro razmisliti prije nego se iste 
prodaju. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se predmetne parcele prodaju kako bi se u 
Proračunu osigurala sredstva potrebna za realizaciju raznih investicija tijekom iduće godine.  

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 
poziva vijećnike na donošenje Odluke u obliku u kojem im je ista uručena na sjednici, 
odnosno s naknadno napravljenim ispravkom. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu 
Općine Funtana-Fontane donesena sa 6 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom 
„suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 9) Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje kružnog križanja 
Puntica na državnoj cesti DC75 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 9. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o kupnji zemljišta 
za potrebe izgradnje kružnog križanja Puntica na državnoj cesti DC75.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se u predloženoj Odluci radi o izgradnji 
kružnog toka na ulazu u Autokamp Puntica. Govori kako je Općina od Hrvatskih cesta dobila 
punomoć za rješavanje imovinskih odnosa pa se ovom Odlukom predlaže kupnja zemljišta 
sukladno procjeni napravljenoj od strane sudskog vještaka. Naposljetku ističe kako će se 
uskoro objaviti javna nabava za izgradnju rotora i rekonstrukciju ceste, zajedno s pratećom 
infrastrukturom, od zone Šterna-Perili pa sve do granice s Vrsarom.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris pita koja će se ostala infrastruktura izgraditi prilikom rekonstrukcije ceste jer 
ne bi htio da se cesta za nekoliko godina ponovno prekopava. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Plinara ima lokacijsku dozvolu, no 
trenutno nije zainteresirana uključiti se u izgradnju prilikom rekonstrukcije tog dijela ceste pa 
se njih neće čekati niti će im se narednih 10 godina dozvoliti da išta grade, osim ako sami ne 
pristanu ponovno rekonstruirati cestu. Dalje govori kako će se HEP i Istarski vodovod 
uključiti, dok će Odvodnja biti samo djelomično uključena jer kanalizaciju nema potrebe 
mijenjati. 

Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris predlaže da Općina stupi u kontakt s Plinarom i 
predloži da će ona financirati postavljanje cijevi pa da se kasnije ta investicija plati Općini jer 
bi se na taj način izbjeglo naknadno prekopavanje ceste.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć govori kako bi se prilikom postavljanja cijevi 
zbog sigurnosnih uvjeta svakako trebalo surađivati s Plinarom, a ne zna se ima li ona spremnu 
projektnu dokumentaciju. 

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



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

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na odazivu i radu. 
Na kraju najavljuje kako će se iduća sjednica Općinskog vijeća održati 20. prosinca 2017. 
godine te da će se na istoj na donošenje uputiti Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu te 
Proračun za 2018. godinu, za koji je nedavno provedena i Javna rasprava.  

 

Sjednica je zaključena u 17:45 sati. 
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