
ZAPISNIK 
 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, održane dana 09. prosinca 2014. godine, u 
galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17:00 sati.   
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Dušan Orlović, Franko Cukola, 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 14. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora, 
4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Funtana, 
5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Funtana, 
6. Donošenje Odluke o zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga Istarske županije na području Općine Funtana, 
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene ''Zelena 
laguna'' i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Funtana, 

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja građevinskog područja naselja Funtana, 

9. Promet imovinom. 
 

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

Od strane predsjednika Općinskog vijeća utvrđeno je da je prisutno 6 vijećnika te da je time 
ispunjen broj potreban za kvorum pa predlaže da se započne sa sjednicom te usvoji dnevni red 
kako je i predložen. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 6 vijećnika).  

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Općinski načelnik Mladen Grgeta daje kratku informaciju glede dječjeg vrtića. Naime, 
obavještava vijećnike da je tehnički pregled građevine dječjeg vrtića zakazan za dan 19. 
prosinca, budući da su otklonjene posljednje prepreke koje su sprječavale pokretanje takvog 
postupka, pa sukladno tome napominje da sve pripreme vezane za otvorenje dječjeg vrtića 
teku prema planovima.   

Vijećnik IDS-a Franko Cukola pita je li informacija da će rekonstrukcija državne ceste D75 
kroz Poreč biti dovršena do 15. svibnja sljedeće godine ispravna. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da je taj rok predviđen ugovorom o izvođenju 
radova. Naglašava da bi radovi ipak mogli biti gotovi do Uskrsa, no cesta će biti zatvorena 
sve dok ne bude gotov rotor te će se za to vrijeme morati koristiti predviđeni obilazni pravac. 



Vijećnicu izabranu s liste grupe birača Ana Robertu Karabegović zanima hoće li uskoro biti 
dovršen dio kod zaobilaznice. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako to zasad nije planirano jer nisu riješeni 
imovinski odnosi. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć govori kako je dobio informaciju da će 
rekonstrukcija državne ceste D75 kroz Poreč biti dovršena do 15. ožujka sljedeće godine. 

Vijećnik IDS-a Franko Cukola komentira kako ni rok do svibnja neće biti dovoljan ukoliko 
se dosadašnji pristup radovima ne promjeni i sve ubrza. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć odgovara da radovi napreduju te kako ne 
vjeruje da će rekonstrukcija potrajati toliko dugo kao što je i najavljeno. 

 
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 14. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 6 vijećnika). 

 
Ad 3) Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora 

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 davanju u zakup i 
kupoprodaji poslovnih prostora. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ističe da je Općina Funtana dosad koristila Odluku o 
davanju u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar, koju je od Općine Vrsar preuzela na 
osnovu Odluke o preuzimanju propisa Općine Vrsar. Razlog donošenja nove odluke je taj da 
se utvrdi način na koji će se novoizgrađeni dječji vrti ć prenijeti na upravljanje Dječjem vrtiću 
''Tići'' u Vrsaru. Nadalje objašnjava da je njome određeno kako se poslovni prostori daju u 
zakup te da načelnik, pri raspolaganju njima, donosi plan održavanja i rekonstrukcije 
poslovnih prostora, imenuje Komisiju za provođenje javnog natječaja, donosi Odluku o 
raspisivanju natječaja, odlučuje o prihvatu najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora o 
zakupu te izvršava brojne druge aktivnosti. Kao poslovne prostore od interesa za Općinu 
Funtana ističe poslovni prostor dječjeg vrtića, na adresi Ribarska bb, za koju će uskoro biti 
dodijeljen broj, te poslovni prostor stare škole, na adresi Istarska 17, a navodi i da početna 
visina mjesečne zakupnine iznosi 55,00 kn/m2 za poslovne prostore ugostiteljske namjene te 
22,00 kn/m2 za ostale poslovne prostore. U konačnici pojašnjava da su odlukom utvrđeni 
uvjeti i postupak javnog natječaja te da se postupak kupoprodaje poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine provodi sukladno odredbama Zakona. 

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 u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora jednoglasno usvojena (nazočno 6 
vijećnika).   

 
 
 
 
 



Ad 4) Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Funtana 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja 
o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Funtana. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako je u dosadašnjem rješenju David Gluhić, kao 
ondašnji direktor komunalnog poduzeća ''Puntica d.o.o.'', bio imenovan članom Stožera zaštite 
i spašavanja Općine Funtana pa se novim rješenjem on razrješava te funkcije i umjesto njega 
imenuje Đankarlo Milokanović. Također ističe kako su danas članovi tog Stožera bili u 
Poreču na obuci. 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Rješenje o 
izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Funtana 
jednoglasno usvojeno (nazočno 6 vijećnika).  

 
Ad 5) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Funtana 

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 izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na 
području Općine Funtana. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je nakon imenovanja stručnog 
povjerenstva proveden postupak dodjele koncesije. Ističe da je pristigla jedna ponuda, i to od 
poduzeća ''MLD-USLUGE d.o.o.'' iz Koprivnice koje je ponudilo iznos naknade za koncesiju 
od 4.001,00 kuna godišnje. U konačnici napominje kako je ponuda odabranog ponuditelja u 
cijelosti u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te kako isto poduzeće obavlja tu djelatnost 
i na području Općine Vrsar. 

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 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi 
na području Općine Funtana jednoglasno usvojena (nazočno 6 vijećnika).  

 
Ad 6) Donošenje Odluke o zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Općine Funtana 

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 zahtjevu za 
povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području 
Općine Funtana. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako se radi o mogućnosti koju propisuje Zakon o 
socijalnoj skrbi, odnosno da se obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga 
Istarske županije prenese na Općinu. Naime, ovom se Odlukom odlučuje o podnošenju 
zahtjeva Istarskoj županiji za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove 
ogrijeva Općini. Nakon što se Općini doznače sredstva, ona će ih rasporediti na korisnike, 
kojih je u Funtani svega dvoje, a godišnje se svakom korisniku dodijeli oko 950,00 kuna. 



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 
zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na 
području Općine Funtana jednoglasno usvojena (nazočno 6 vijećnika).  

 
Ad 7) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turisti čke namjene 
''Zelena laguna'' i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Funtana 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 7. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 
ugostiteljsko-turističke namjene ''Zelena laguna'' i s time povezanih Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Funtana. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako su pokrenute izmjene i dopune planova 
vezane za zonu sporta i rekreacije između Funtane i Bijele uvale, a novom je odlukom 
izvršena samo jedna izmjena kojom je predviđena lokacija sadašnjeg reciklažnog dvorišta s 
desne strane ulaza u Funtanu. Dalje ističe kako je Općina Prostornim planom takvu lokaciju 
imala planiranu na području prema novoj trafostanici HEP-a, koja je prema ondašnjem 
Zakonu bila određena za odlaganje građevinskog materijala, no sada to Općina više nije 
dužna imati, a pogotovo ne tako veliku s obzirom na mali broj stanovnika. Ipak, s obzirom da 
Općina već ima reciklažno dvorište kod ulaza u Funtanu, odlučilo se legalizirati ga. U Planu 
gospodarenja otpadom on je tako već i prikazan pa će se to isto učiniti i u Prostornom planu 
čime će ta lokacija dobiti status službenog reciklažnog dvorišta. 

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 
izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene ''Zelena laguna'' i s time povezanih 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana jednoglasno usvojena (nazočno 
6 vijećnika).  

 
Ad 8) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana 

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 izmjeni Odluke o 
izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako su i kod tog plana pokrenute izmjene i 
dopune, no novom se odlukom samo mijenja naziv odluke koji sad glasi ''Odluka o izradi 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i 
građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog 
područja sportsko-rekreacijske namjene R6''.  

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 
izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog 
područja naselja Funtana jednoglasno usvojena (nazočno 6 vijećnika).  

 
Ad 9) Promet imovinom 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć napominje kako je materijal za 9. točku 
dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u 
postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Funtana, u skladu s najavom u pozivu za 
sjednicu, vijećnicima dostavljen u ponedjeljak te poziva Općinskog načelnika da ga u kratkim 
crtama izloži. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako je nedavno raspisan natječaj za prodaju 
nekretnina. Dalje pojašnjava kako se nekretnina na dijelu k.č.br. 82 nalazi se na području 
Urbanističkog plana ''Zelena laguna'', a predviđena je za izgradnju hotela. Naime, interes je 
vlasnika susjedne parcele otkupiti dio te parcele kako bi imao dovoljno veliku parcelu za 
izgradnju hotela. Također navodi kako je Općina prodala svoj suvlasnički dio nekretnine jer 
ukupno ta nekretnina ima oko 17.000 m2, a općinski udio u toj nekretnini je iznosio oko 2.000 
m2, s time da 744 m2 ulazi u izgradnju buduće ceste, tako da je prodan samo onaj dio koji 
Općini nije potreban za njezinu izgradnju. Procijenjena vrijednost je 80,00 Eura te je ukupna 
početna cijena bila 104.400,00 Eura. Na kraju ističe kako je poduzeće ''Prosum d.o.o.'' 
dostavilo ponudu koja je ispravna. 

Potom komentira sljedeću nekretninu, i to k.č.br. 1068 koja se nalazi u samom naselju, a već 
godinama ju koristi Mario Laković pa je izrazio želju da ju i otkupi. Kod nje je procijenjena 
vrijednost je 70,00 Eura, što je uobičajena cijena za nekretnine unutar naselja koje su dio 
okućnice. 

U konačnici ističe da se preostale četiri nekretnine nalaze u ulici Grgeti, gdje stanuju Marija 
Ipsa, Anton Mofardin te Vlado Poropat i Silva Gherghetta koji su iskazali interes za otkup 
nekretnine ispred njihove kuće. Oni su međutim vlasnici samo dijela nekretnine, dok je ostalo 
u vlasništvu Općine. Naime, izmjenama Plana cesta je malo proširena pa oni nisu otkupili 
nekretninu sve do samog asfalta, već je dio od oko metar i pol prostora ostavljen za uređenje 
ceste. Dalje pojašnjava da je procijenjena vrijednost za dio tih okućnica 35,00 Eura. 

Glede priloženog Zapisnika o otvaranju ponuda za prodaju nekretnina spominje primjedbu g. 
Fabrisa koji smatra da je početna tržišna cijena za k.č.br. 82 u Zelenoj laguni preniska pa 
napominje da su privatnici svoj dio parcele prodali po cijeni od oko 76,00 Eura, a za Općinu 
je procjena obavljena od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Osim toga, ističe kako su ove 
godine stupili na snagu Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina te Pravilnik o metodama 
procjene vrijednosti nekretnina, a vrše se i usporedbe prodanih parcela u okolici pa je on 
mišljenja da je početna tržišna cijena za tu nekretninu korektna, uzimajući u obzir i komunalni 
doprinos koji će Općina ostvariti izgradnjom hotela.  

Kao posljednje napominje da se Odluka koju vijeće donosi odnosi samo na one četiri 
nekretnine koje prelaze vrijednost kojom može raspolagati načelnik.  

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 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Funtana 
usvojena s 5 glasova ''za'' te 1 glasom ''suzdržano'' (nazočno 6 vijećnika).  

 



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima te obavještava 
vijećnike da će se sljedeća sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana održati 18. ili 19. 
prosinca.   
 

Sjednica je zaključena u 17:23 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: Karmen Pilat       
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić       
 
 
KLASA: 021-05/14-01/8 
URBROJ: 2167/07-02-14-2 
Funtana, 09.12.2014.  
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA 
 

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

 


